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Hvem er de utsatte unge? 
NEET – Not in employment, education, or training

• NEET-kategorien dekker en svær heterogen 
gruppe:

• Privilegerte unge som selv har valgt å stå 
utenfor utdanning og arbeid

• De mest utsatt unge som er lengst unna 
utdanning og arbeid – «ungt utenforskap»

• Som et samfunnsproblem er det mer presis å 
snakke om unge med sammensatte problemer som 
står utenfor arbeid og utdannelse.



Kjennetegn – «Den unge»
Unge med sammensatte (komplekse) problemer:

• vanskelige familieforhold i oppveksten

• har ofte erfaring fra hjelpeapparatet fra før de 
fyller 18 år

• kan ha vært utsatt for brutte/manglende relasjoner

• har ofte psykiske forstyrrelser som ligger på 
grensen til det «normale»

• har ofte sammensatte problemer relatert til rus, 
psykososiale problemer, muskel- og skjelettplager

• har avbrutt utdannelsesforløp 

• sliter med å komme seg i arbeide 

• får arbeidsavklaringspenger over lengre tid



Kjennetegn - «Systemet»

Hva møter de unge:

• Et omfattende og fragmentert tjenestelandskap 
med spesialiserte tjenester som fokuserer på deler 
av den unges behov

• Tilbudte deltjenester kompliserer muligheten for 
individualisering og helhetlig perspektiv fordi det 
krever en stor grad av samarbeid, kommunikasjon 
og koordinering mellom tjenestene



«Tjenester er det nok av…»
Ungdom med flerdimensjonale utfordringer møter et 
endimensjonalt hjelpeapparat

«Systemet» kjennetegnes av: 

• Voksne mennesker

• Asymmetriske relasjoner

• Tidsbegrenset og ustabile relasjoner

Den unge vokser opp i «systemet»:

• Mange hverdagsaktiviteter er relatert til 
velferds- og helsetjenester

• Få relasjoner utenfor

• Fokus på «det som er feil»



Hva sier de unge?

• De vil møte «et menneske», ikke «et system»

• De ønsker seg god relasjon til enkeltpersoner 
som «bryr seg» 24/7. De verdsetter relasjoner til 
førstelinje-ansatte.

• De ønsker å bli sett, hørt og forstått som en unik 
personlighet med spesifikke preferanser

• De vil bli sett som et helt menneske, ikke som en 
person med mange del-problemer



Løsningen er superenkel ☺

Vi må ha tjenester som:

• starter tidlig, og forebygger

• tar utgangspunkt i hver enkelt persons utfordringer og 
preferanser - skreddersøm

• bryr seg om den enkelte, får til gode tillitsfulle relasjoner, stiller 
opp, lytter og forstår

• iverksetter helhetlige tiltak på tvers av fag og etater

• koordinerer tiltak og tjenester, sørger for god kommunikasjon 
og felles mål mellom tjenesteleverandørene

• bygger mestringsfølelse og selvstendighet hos den unge



«Planer er det nok av …»



«Planer er det nok av …»



«Planer er det nok av …»



«Planer er det nok av …»



«Planer er det nok av …»



«Planer er det nok av …»



«Planer er det nok av …»



Vi må tenke nytt, koordinert og langsiktig

Takk for meg ☺


