
«I en verden som blir oversvømt av irrelevant 
informasjon, er klarhet makt. 

Teoretisk sett kan hvem som helst delta i 
debatten om menneskets fremtid, men det er 

fryktelig vanskelig å bevare et klart syn»

Yuval Noah Harari, 2018
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Aksept og avvisning  

«De mest grunnleggende behovene vi mennesker har, er knyttet til fellesskap, omsorg 
og fortrolighet. 
Vi søker etter aksept og frykter avvisning. Vi tolker i hovedsak alle relasjoner knyttet til 
disse to grunnleggende behovene. 
Enten opplever du deg akseptert, og i din livsverden opplever du deg trygg, du har 
mestring og kontroll. 
Eller du opplever deg avvist, da krymper handlings- og livsrommet ditt inn og du 
opplever deg utrygg og at du ikke mestrer.»

(Samuelsen, 2013, s.50)



Noen harde fakta

Psykiske lidelser er landets dyreste sykdomsgruppe. Total 
årlig kostnad er beregnet til 185 milliarder. Det er en 
tredjedel mer en kostnadene for alle kreftsykdommer. Tre 
ganger mer enn alle hjerte-kar-lidelsene. 
Nesten like mye penger som står inne på Folketrygdfondet.
MER enn vi investerte i olje og gass i 2016. 3 ganger det 
det koster å drive Oslo kommune i ett år.

Halvparten av sykdomsbyrden fra psykiske lidelser skyldes 
depresjons- og angstlidelser. Blant barn og unge (10-19 
år) og unge voksne (20-44 år) er psykiske lidelser den 
primære driver av global uførhet.



Angår det vår familie?

Like vanlig som influensa. Omtrent halvparten av oss

vil få en diagnostiserbar psykisk lidelse eller rusproblem 

minst én gang i løpet av livet. Tidlig debutalder  - før 14 

års alderen.

Høy tilbakefallsrate – har man hatt én episode med 

eksempelvis depresjon, er sjansen 50 prosent for å få 

én til. Negativ effekt på utdanning, yrke og uførhet. 

Nesten halvparten av frafall på videregående kan 

knyttes til psykisk uhelse. Begrenset effekt av 

behandling – vi kan ikke behandle oss ut av problematikken.





Hjernen er stjernen





Kollegaen min, Tanja, var i hyttelek med Sverre. Sverre er en stille og forsiktig gutt. En som 
vanligvis ikke inntar lederposisjon i leken, og en som ikke får tildelt roller med så høy status i 
barnegruppen. Sverre og Tanja var dypt konsentrert i leken. 
Lars, en annen gutt oppdaget dette, han observerte dem, møtte blikket til Tanja og 
spurte begeistret: «Kan jeg være med i leken?» 
Det var da Tanja svarte det geniale: «Det bestemmer ikke jeg – det må du spørre Sverre 
om». Lars henvendte seg raskt til Sverre, og spurte ham om han kunne bli med. Sverre 
svarte med mild og glad røst: «Ja, du kan bli med!» 
Flere andre barn oppdaget den spennende leken, og Tanja smilte og fortsatte med 
samme prosedyre: «Da må du spørre Sverre, vet du.»

Snart var de mange i leken, og Sverre fikk en naturlig ledende posisjon i leken. Da han 
skulle dra hjem i dag gikk han bort til Tanja og sa: «I morgen Tanja, da må vi bygge en 
kjempestor hytte, så vi får plass til kjempemange barn!»



Kjernen blir da

Hvordan skape en barnehage der alle ansatte er trygge i 

jobben sin?

Hvordan kan vi sikre at alle barn er trygge, trives  

og er glade i barnehagen sin?

Hvordan kan vi samarbeide slik at alle foreldre er trygge, 

trives og ønsker å dele sine tanker og erfaringer med oss 

i barnehagen? 



Jeg vil at du 
skal snakke om 

meg! Meg!
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