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Eksempel på informasjon vi har fra før…



Den viktigste strukturerte helseinformasjonen

Organisatorisk & praktisk på 
alle nivå:

1. Til å identifisere behov
2. Må representere

befolkningens helse / 
funksjon 

3. Til å evaluere utvikling
4. Må være valide data

For helsesykepleier, barn og 
familie:

1. Praktisk og 
gjennomførbart å 
anvende

2. Øke spesiell og generell 
kunnskap

3. Gi felles retning og 
myndiggjøre levd liv og 
praksis (og IKKE brukes til 
merkelapper)

Shonkoff et al. 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33495367/


Hva er Godt begynt?

Online løsning for å spørre foreldre og barn om barn og unges helse 
og livskvalitet ved hjelp av validert undersøkelsesmetodikk som kan:

1. Klinisk arbeid: som veiledning i direkte møte mellom 
helsesykepleier og foreldre/barn/ungdom – og i tverrfaglig 
samhandling

2. Folkehelsearbeid: gi oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer 
og folkehelseutfordringer for barne- og ungdomsbefolkningen i tråd 
med intensjonene i Folkehelseloven – evaluering i «sanntid» og over 
tid

3. Kunnskapsutvikling: bruk av data i helseforskning og helseregistre



Godt begynt – identifisere og evaluere strukturert 
(=kunnskapsproduksjon i praksis)

Strukturerte «undringsverktøy» - å møte 
og anerkjenne barnet og familien der de ER

Strukturert befolkningsdata over tid

Person-
tilpasset



1. Klinisk arbeid: som veiledning i møte mellom 
helsesykepleier og foreldre/barn/ungdom – og i 
tverrfaglig samhandling

Kartleggingsverktøy

Tidspunkt
Vekt, høyde og 
oppfølgningsgr.

ASQ 
(Generell 
utvikling)

ASQ-SE 
(sosio-
emosjonell 
utvikling)

SDQ 
(Generell psykisk helse 
inkl. resilens)

Kidscreen 27 
(Livskvalitet) SCAS (Angst)

6 måneder Helsesykepleier Foresatte Foresatte
12 måneder Helsesykepleier Foresatte Foresatte
24 måneder Helsesykepleier Foresatte Foresatte Foresatte

4 år Helsesykepleier Foresatte Foresatte
Foresatte, 
barnehagelærer

1.trinn Helsesykepleier Foresatte, lærer Foresatte
3.trinn Helsesykepleier Foresatte, lærer Foresatte, barnet Foresatte, lærer, barnet
5. trinn Foresatte, lærer, barnet Foresatte, barnet Foresatte, lærer, barnet
8.trinn Helsesykepleier Foresatte, lærer, barnet Foresatte, barnet Foresatte, barnet

1.vgs Barnet Barnet Barnet



Erfaringer fra helsesykepleiere

1. Bruken av 
spørreskjema kan 
hjelpe med å få god 
oversikt over barns 
helse og utvikling

2. Fortolkning av 
spørreskjema er 
utfordrende

3. Implementering er 
tidskrevende



Hva trenger vi videre i Godt begynt?

Online løsning for å samle informasjon om barn og unges helse og 
livskvalitet ved hjelp av validert undersøkelsesmetodikk som kan:

 Klinisk arbeid: som veiledning i direkte møte mellom 
helsesykepleier og foreldre/barn/ungdom – og i tverrfaglig 
samhandling
 Data fått er ikke data forstått – visualiserings og analyseverktøy til 

innsikt for BÅDE helsesykepleier og foresatt/barn/elev



• Eksempel fra Glasgow, Skottland og 
bruk av SDQ-data

• Tilsvarende muligheter ved bruk av 
Godt Begynt data

• Kommune 
• Helsestasjon
• Skole 

• Styringsmuligheter i forhold til 
ressursbruk

• Koble mot registerdata 
Barry, S. J., Marryat, L., Thompson, L., Ellaway, A., White, J., McClung, M., & Wilson, P. (2015). Mapping area variability in social and behavioural difficulties among Glasgow pre-schoolers: linkage of a 
survey of pre-school staff with routine monitoring data. Child: care, health and development, 41(6), 853–864. https://doi.org/10.1111/cch.12237

2. Folkehelsearbeid: gi oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer og 
folkehelseutfordringer for barne- og ungdomsbefolkningen i tråd med intensjonene i 
Folkehelseloven – evaluering i «sanntid»



Helsesykepleier Kari Glesne Ugland, 
Lindesnes kommune

Erfaringer fra praksis 
med Godt begynt



https://www.godtbegynt.no/

https://www.godtbegynt.no/
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