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åpning-avslutning
Bakgrunn for prosjektet: Innlandsmodellen – Med barnet i mente
Våren 2012 ble 12 kommuner i Gudbrandsdalen invitert til å delta i et opplæringsprogram og
utviklingsarbeid knyttet til behandlingslinjene for gravide, sped- og småbarnsfamilier i risiko. Denne
satsningen startet for nærmere 10 år siden på BUP Lillehammer med en erkjennelse av at behandlingsapparatet i altfor liten grad oppdaget og satte inn tidlig hjelp til risiko-utsatte sped- og småbarn.
Dette på tross av all kunnskap vi har om at omsorgssvikt og barndomsbelastninger kan gi negative
konsekvenser gjennom hele livsløpet og påvirke både somatisk og psykisk helse.
Den 31. august 2012 godkjente SIHF fire nye behandlingslinjer som gjelder disse målgruppene i tre
ulike fagråd:
1. Gravide med psykiske vansker
2. Gravide med rusproblemer
3. Sped- og småbarn av foreldre/foresatte med psykiske vansker/lidelser
4. Sped- og småbarn av foreldre/foresatte med rusproblemer
Behandlingslinjer er en kunnskapsbasert prosedyrebeskrivelse av behandlings- og samhandlingsforløp
for en definert pasient- eller brukergruppe. Innlandsmodellen tar utgangspunkt i kommunenes ansvar
for barn og unges psykiske helse og spesialisthelsetjenestens ansvar for å utvikle tjenester og arbeidsmodeller i tråd med samhandlingsreformen. For å sikre god kvalitet i behandlingslinjene, ble det
utviklet en kompetanseplan med mål å beskrive kunnskapsstatus og faglige retningslinjer på feltet,
samt å formulere en strategi for implementering av behandlingslinjene og behovet for felles
kompetanseheving for alle tjenesteytere som jobber mot barn og deres foreldre.
Med bakgrunn i dette ble det innledet et nært samarbeid mellom BUP Oppland og Kompetansesenteret
for Rus region øst. Målet var å forene behandlingslinje arbeidet med opplæringsprogrammet ”Tidlig
Inn” som gav innføring i verktøy og metoder for tidlig intervensjon overfor gravide, deres partnere og
småbarnsfamilier. ”Tidlig Inn” er en samarbeidssatsning mellom Helsedirektoratet og Barne-, ungdomsog familiedirektoratet med undervisningsoppgaver fordelt til Regionssentre for barn og unge (R-BUP),
regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Barne-, ungdomsog familieetaten (Bufetat) og de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).
Resultatet ble et helhetlig opplæringsprogram på ni dager som ble tilbudt alle kommunene i
Gudbrandsdalen samtidig. I tillegg fikk hver kommune tilbud om veiledning på en sak gjennom hele
det året som opplæringsprogrammet varte. Mange av kommunene deltok også på kurs i Circle of
Security – foreldreveiledningsprogram (COS-P).
I forkant ble det ble inngått forpliktende avtaler om utvikling av gode samhandlingsmodeller mellom
instansene på tvers av etater og nivåer. Lederforankring og virksomhetsintegrering har vært viktige
punkter i denne innsatsen.
Prosjektet Innlandsmodellen – Med barnet i mente ble avsluttet med en erfaringskonferanse på Hafjell
6. desember 2013 med 177 deltakere. I denne rapporten følger referat fra innlegg, kommunenes presentasjoner, postere samt noen vedlegg. Hensikten med å publisere erfaringene er å bidra til at andre
kan dra nytte av det arbeidet som hittil er gjort.
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åpning-avslutning
Hyllest fra Stortinget til sosiale entreprenører
Ketil Kjenseth, ny stortingsrepresentant for Oppland Venstre, åpnet erfaringskonferansen i Øyer med å
karakterisere arbeidet som har vært gjort i de 12 kommunene som ”sosialt entreprenørskap”.
– Prosjektet har gitt et løft for fagligheten og tar brukerne på alvor, sa Kjenseth.
Han poengterte at det er viktig å skape større fagmiljøer i små etater med lav bemanning. Han lovte å
lytte til hvor skoen trykker og ”backe opp dere i førstelinja”. Han lovte også å ikke stresse kommunene
når det i løpet av kommende fireårsperiode kan ventes et framlegg om kommunesammenslutninger.
Kjenseth benyttet anledningen til å overbringe den gode nyheten om at Helse- og omsorgskomitéen
på Stortinget har sørget for 200.000 til Stabburshella på Fagernes, noe som sikrer fortsatt drift. Også
to Grønn-omsorg-tiltak i Gjøvik, Østby gård og Bjukstadhøyden, fikk støtte. Komiteen ga også en halv
million kroner til videre arbeid med å belyse situasjonen for barn som pårørende. Midlene er knyttet til
et samarbeid mellom brukerorganisasjoner innen rusfeltet, Sykehuset-Innlandet, Høgskolen i Lillehammer
og Filmmakeriet. Samarbeidet skal knytte sammen brukerkunnskap og fagkunnskap, og resultatene
skal formidles via film.

Stolte ledere ved avslutningen:
– Æ e faktisk rørt, røpet prosjektleder Kerstin Söderström etter at 12 kommuner hadde presentert sitt
arbeid, stolt vist fram sine postere og fått masse rosende ord fra kolleger og samarbeidspartnere.
– Dette har mer enn svart til forventningene. Denne erfaringskonferansen har vært en av de morsomste
arbeidsdagene i mine 20 år i BUP, sa avdelingssjef Bjørg Antonsen i BUP Oppland i sin oppsummering.
– Resultatet av prosjektet et unikt samarbeid mellom første- og andrelinjetjenester, mellom helse- og
barnevern, mellom voksen- og barneorienterte tjenester, mellom kompetansesentrene R-BUP, RVTS,
KoRus og de som har nærkontakten med familiene, sa Kerstin Söderström.
Opplæringsprogrammet og utviklingsarbeidet rundt behandlingslinjene for gravide, sped- og
småbarnsfamilier i risiko, har tatt for seg samtalemetodikk, kartleggingsverktøy, utviklingspsykologi,
tilknytningspsykologi og mentaliseringsbegrepet. Videre har deltakerne hatt undervisning i rus og
personlighetsforstyrrelser, etablert tverrfaglig samarbeid, samordnet tiltak, utviklet koordinatfunksjonen,
arbeidet med rutiner, planer og prosedyrer.
KoRus-Øst, som har hatt ansvar for å gjennomføre og koordinere prosjektet, besluttet å knytte
kompetanseprogrammet i behandlingslinjene til opplæringsprogrammet i Tidlig inn-prosjektet.
– Det har vært komplisert, men konferansen viser at det har vært givende. Når drift og planlegging
samordnes, får vi til endring med barnet i mente, sa KoRus-Øst-leder Solveig Brekke Skard.
Bjørg Antonsen gledet seg over at prosjektet har skapt nye ideer for tverrfaglig samarbeid.
– Det kommer til å spre seg og nå lengre enn til dette prosjektet. Takk for kreativitet og ansvarlighet,
sa hun.
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Arbeidet med videreføring er i gang
Med Söderström og Antonsen ved roret er det allerede etablert et forum som skal sørge for videreføring av arbeidet. Forumet skal blant annet jobbe med å revidere behandlingslinjene, med sikte
på å innrette dem tydeligere på samhandling. Det skal bli et faglig nettverk som skal evaluere, spre
erfaringer og gi veiledning. Forumet skal ha representanter fra kommunene, Kvinneklinikken ved
Lillehammer sjukehus, DPS Lillehammer, BUF-etat Lillehammer, Fylkesmannen i Oppland, KoRus-Øst og
BUP Oppland. De skal plukke ut en ressursperson hver til forumet. Den første som er dedikert til dette
arbeidet er Nina Sanner, psykologspesialist i RBUP. Forumet skal ha tre, fire møter årlig.

Det viktige arbeidet for å se barnas behov så tidlig som mulig skal også prege ledermøter mellom de
ulike kompetansesentra som finnes i Helse Sør-Øst-systemet. – Arbeidet dere har lagt fram i dag viser
at kommunene er kommet lenger enn vi i spesialisthelsetjenesten. Derfor skal vi i disse ledermøtene
arbeide for å samordne innsatsen slik at vi ikke kommer oppå hverandre. Vi må bli flinkere til å utfylle
og bruke hverandres kompetanse, sa Bjørg Antonsen da hun pekte ut hvor veien skal gå videre.
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lillehammer
Glimt fra kommunenes erfaringer:
Lillehammer: Gode rutiner for implementering
Under tittelen ”Med barnet i mente” har Lillehammer etablert rutiner for implementering av
behandlingslinjen. Rutinebeskrivelsen gir klare føringer for hvordan man går fram for å skape samhandling og felles forståelse for hvilke tjenester som er best for barnet. Den beskriver også hvordan
”oppdagerrollen” skal ivaretas, koordinators oppgaver, ansattes forpliktelser etc. Rutinen er politisk
vedtatt og trer i kraft 1. januar 2014.
Tjenesteområdsleder Brita Ødegaard orienterte om prosessen som førte fram til arbeidet. Det startet
med at jordmor, helsesøster, DPS, barnevernstjenesten og fastlege observerte i to konkrete saker for å
se hva som funker bra og mindre bra. Observasjonen avslørte uklarheter om hvilken tjeneste som har
ansvar, hvem som tar ansvar og hvem som tar stafettpinnen videre.

Ulike tjenesteområder så ulike ting og tenkte ulikt om hva som er riktig tjeneste. Behovet for nye
avklaringer oppsto: Signaliserer vi uenighet? Har vi formidlet til foreldrene hva vi ønsker? Får familiene
ulike signaler fra ulike etater?
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- Foreldrene er usikre på hva de ulike tjenestene sier. Ikke bare ”foreskriver” vi ulike tjenester
– vi kommuniserer også med ulikt kroppsspråk. Og vi er hver for oss overbevist om at vi har svaret.
Dermed overlater vi til foreldrene å fortolke oss, sa Brita Ødegaard.
Hun konkluderte med at de ulike tjenestene må snakke direkte med hverandre og ikke gjennom
foreldrene. Samhandlingen må starte så tidlig som mulig. Lillehammer har besluttet å følge
behandlingslinja.
Andre suksesskriterier er:
 Tjenestene må jobbe i samme retning og ikke bli konkurrenter/motstandere
 Tjenestene må være til støtte for hverandre
 Det må skapes klima for trygghet og tillit
 Det bør være felles kartlegging av ressurser og risikofaktorer
 Brukeren må ha et eierforhold til tiltakene
Lillehammers erfaring er at det er viktig å ha en koordinatorrolle i veiledningsarbeidet. Vedkommende
skal sikre god framdriftsplan og etablere møtepunkter i et arbeid som skal føre til feles mål for tjenestene
som er involvert. Møtepunktene bør være fast etablert helt fra starten.
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Med barnet i mente
 Hvordan implementere behandlingslinjene i kommunen?
 Kommunal rutinebeskrivelse for «oppdagere»
???

Oppdageren

Koordinator

Oppdager
Hva gjør jeg?
Kommunal
rutinebeskrivelse
for
«oppdagere»

!
Kommunal koordinerende
enhet
 Brukermedvirkning
 Koordinator

Tverrfaglig
samordning
og
samarbeid

 Individuell plan?

Tverrfaglig samordning og
samarbeid krever
 Felles mål
 Fremdriftsplan

Suksesskriterier

 Respekt

 Kompetanse

 Trygghet

 Mentalisering

 Holdning

 Tillit

 Forankring

 Realisme

Kontaktpersoner Lillehammer kommune:
Brita Ødegaard, brita.odegaaard@lillehammer.kommune.no
og Svein Oppegård, Svend.Oppegard@lillehammer.kommune.no
Fellestjenesten: Postmottak@lillehammer.kommune.no

 Kunnskap om
hverandre
 Felles arena

øyer
Vår utrygghet belaster foreldrene
- Vi må tørre å stole på at andre etater har gjort og gjør en jobb for barnet. Vår utrygghet oss imellom
er belastende for foreldrene. Det er viktig for dem at vi avklarer tidlig hvem som gjør hva. Vis ydmykhet
både for familien og for hverandre.
Grete Harkinn og Veronika Stormo
orienterte om Øyers arbeid med
behandlingslinja. Starten av arbeidet
ble farget av at ikke alle tjenestene
deltok. Og det var ulik forståelse for
behandlingslinjas betydning. Det
hadde blant annet sammenheng med
at kommunen hadde kommet i gang
med å ta i bruk diverse diagnoseverktøy
i et annet tidlig intervensjonsprosjekt
som gikk fra 2009 til 2012.
- Vi trodde at vi kjente hverandre
godt, men prosessen viste oss raskt
at vi var utrygge på hverandre, sa
Grete og Veronika. - Utryggheten
gikk på at vi ikke stolte på egen og
andres kompetanse, på at tjenestene hadde ulikt syn på samhandling og at det dermed ikke var noen
selvfølge å få en felles forståelse for betydningen av samhandling. Utfordringen i arbeidet ble å få alle
til å tenke nytt, til å få et helhetssyn og tørre å ”slippe opp” når det gjaldt egen skråsikkerhet.
– Tjenestene måtte lære seg å stole på at det var gjort en god jobb tidligere, og avklare seg imellom
hvem som gjør hva. Dette er viktig for å unngå utrygghet hos foreldrene. Andre faktorer som kan
skape utrygghet blant foreldre er at nye personer kommer og går. Slik vil det alltid være, men derfor
må forventninger og roller avklares. Koordinatorrollen må sørge for å sikre dette.
Øyer har etablert et koordineringsteam som er i gang med å videreutvikle samhandlingsprosessen. Det
skjer gjennom faglige drøftinger på tvers av tjenester. Det gjøres et kontinuerlig arbeid for å opprettholde trygghet på ulike tjenesters kompetanse, på rutiner og innhold –kort sagt holde prosessen i
gang. Arbeidet må være solid forankret i virksomhetens planer og mål. Viktige oppgaver i arbeidet er
å skape arenaer for drøftinger. Sakene tas ikke utelukkende opp i koordineringsteamet, men også på
andre fora.
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Med barnet i mente
 Samhandling til barnets beste
Suksesskriterier
 Barn, foreldre og deres ressurser i fokus
 Medarbeidernes kompetanse og myndighet er kjent
 Det sentrale innhold i tjenestene er kjent
 Medarbeiderne er trygge på hverandres kompetanse
 Samarbeid mellom tjenester og nivåer er forankret
i planer, administrativt og politisk

Fremgangsmåte

Hva vil vi oppnå?
 Tidlig innsats i betydningen tidlig i alder og tidlig
i forløp

Hvordan jobbe sammen som samarbeidspartnere i
kommunen og med spesialisthelsetjenesten
 Tydelighet på roller, ansvar og oppgaver
 Forventningsavklaringer

 Koordinert innsats
 Samhandling til beste for barn og foreldre

Resultater

 Nødvendig kunnskap og kompetanse

Hva er oppnådd frem til nå?

 Tiltaksbank - variasjon og bredde i tiltak

 Ser tydeligere våre utfordringer
Hva etter prosjektperioden?
 Hvordan bruke kompetansen til beste for barnet
 Hvordan tilrettelegge for medvirkning og deltakelse
fra foreldre/familie og nettverk
 Etisk refleksjon

Kontakt:
Gerd H. Hvoslef, Virksomhetsleder
Tlf: 61 26 81 72, Mob:951 89 118, Fax:61 26 81 88
E-post: gerd.hvoslef@oyer.kommune.no

gausdal
Gausdalsmåten – fra teori til praksis
Å omsette verdiformuleringer og teori til praktisk arbeid er tidkrevende og må forplikte lederne
– også kommunens politikere. De må involvere seg i hvordan tjenestene bør være. Tjenestene må
utformes slik at de bidrar til at visjoner oppfylles og mål kan nås.
Enhetsleder Nina Hjelmstad orienterte
om Gausdalsmåten. Kommunen er i
gang med å utarbeide en overordna
samhandlingsplan som inkluderer
behandlingslinja. En plan for å
kartlegge og beskrive tverrfaglig
kompetansebehov er også i gang.
I arbeidet med Gausdalsmåten er det
gjennomført felles tiltak for å heve
kompetanse, i overensstemmelse med
behandlingslinjas krav. Videre ble
det plukket ut et case som er brukt i
veiledning og erfaringsbygging.
I caset var det NAV som meldte
bekymring, skaffet samtykke og
koblet på barnevern, jordmor,
helsestasjon og DPS-ansvarsgruppe. Det ble etablert faste møtepunkter. Senere kom BUP, sped/
småbarnstjenste inn. Familieråd ble iverksatt og forsterka barsel ble koblet på.
- Ganske raskt så vi at praktiske oppgaver, som bosituasjon, økonomi og behovet for å identifisere
hennes nettverk, var viktig. Sommerferien ble et større problem enn vi trodde. Det oppsto faktisk en
fire ukers periode uten kontakt, sa Nina, som slo et kraftig slag for familieråd.
- I tillegg til at behandlingslinja må forankres i ledelsen, er det viktig å ha en god kartleggingsmetodikk.
Og de ulike tjenestene må anerkjenne både egen og andres kompetanse, sa hun.
Gausdalsmåten handler blant annet om at alle i kommunen må vite hvordan ting skal se ut når teori
skal omsettes til praksis. Det forutsetter tverrfaglig drøfting og refleksjon, og avklaring av hvilke
forventninger vi skal ha til hverandres bidrag. I dette arbeidet, som både er kultur- og relasjonsbygging,
er kommunikasjonsutfordringene store. Det er også viktig å reflektere over hva som bringer god helse.
Utfordringene er knyttet til hvordan vi betrakter våre roller, hvilken myndighet vi har og tar og kvaliteten
på rutinene. Gjør vi det vi sier vi skal gjøre? Prestisje kan også være en utfordring, sa Nina.
Gausdals rutinebeskrivelser er ikke ferdig utviklet. Kommunen jobber bredt med dem og henter blant
annet erfaring fra vestlandskommuner som har gjort et tilsvarende arbeid.
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Gausdalsmåten
 Vår felles kultur for tverrfaglige samhandling, gode rutiner og kunnskap gir
brukerne helhetlige og riktige tjenester med høy kvalitet.

SYSTEMNIVÅ
Brukerne skal få rett
hjelp til rett tid
 Vi har gjennomført felles
kompetanseheving gjennom
Opplæringsprogrammet TI
 Fagpersoner som bekymrer
seg vet hvordan å gå fram for
å gi riktig hjelp
 Veiledningscaset har gitt oss
ny kunnskap og erfaring

Under utarbeidelse

Suksesskriterier

 Overordna samhandlingsplan,
Behandlingslinjene del av denne.

 Forankring på ledelsesnivå.

 Kompetanseplan

 Gode holdninger og verdier.
 Trygghet og anerkjennelse på
egen/andres kompetanse.

Barnet i fokus
Aktuelle kartleggingsverktøy
 AUDIT  DUDIT  EPDS
 TWAK  ASQ
 ASQ-SE
 PPT og Fysioterapitjenesten har
eget kartleggingsverktøy

Erfaringer
 Veien fra teori til praksis kan
være utfordrende
 Tverrfaglig drøfting og
refleksjon er viktig

Caset
NAV oppdager - får samtykke
fra omsorgsperson - kobler på
aktuelle instanser/tjenester både
for omsorgsperson og barn Ansvarsgruppe opprettes og det
utarbeides en Individuell plan det gjennomføres regelmessige
møter - koordinering og
samordning er viktig.

 Kommunikasjon er utfordrende
– innad i kommunen, innad i
spesialisthelsetjeneste og på tvers
 Koordinators rolle må være tydelig
- Myndighet
- Ansvar
- Tid og ressursbruk
Kontakt:
Margaret Bruvik
Epost: margret.bruvik@gausdal.kommune.no
Mobil: 466 65 644

ENHET/TJENESTENIVÅ

Lesja
Tverrfaglig oppvekstmodell
Tverrfaglig samarbeid må skreddersys til en liten kommune med få ansatte. Lesja har i sitt arbeid bygget videre på de samarbeidsfora som eksisterte fra før, og videreutviklet dem i arbeidet med å implementere behandlingslinjene.
Kjersti Åvangen Flittie og Anne Matre orienterte
om arbeidet som bygget videre på Lesja-modellen
fra 2009. Et mål med den var at barna skal oppleve
mestring. Den la vekt på godt tverretatlig samarbeid
med gode rutiner, at alle etater skulle kjenne sitt
ansvar og kommunisere tydelig med brukerne og
samarbeids- partnerne. Kompetansebygging og
opplæring var også sentralt. I praksis er ikke et slikt
arbeid enkelt når en del oppgaver står og faller på
enkeltpersoner, og det er mangel på nøkkelpersonell
i en liten kommune. Lesjamodellen 2009 er nå
videreført i ”Tverrfaglig oppvekstmodell”.
Arbeidet har skapt et eget ”Løsningsforum”.
Det er ei ressursgruppe der fagkunnskapen innen
kommunens helse-, sosial og oppvekstsektor er representert. Løsningsforum skal sikre samarbeid rundt
barn og unge og deres foreldre når de har behov for hjelp fra ulike etater. En erfaring i utviklingsarbeidet
var at barnevernet ikke var flinke til å melde bekymring til andre, for eksempel psykisk helsevern.
Løsningsforum har folk med beslutningsmyndighet. Tidligere visste man ikke mye om hva de andre
tjenestene hadde av kunnskap. Det skal Løsningsforum, som har møter fire ganger årlig, bøte på ved å:







Optimalisere ressurser rundt barn/ungdom med problemer
Sikre rask identifikasjon
Bidra til problemløsning og effektiv saksbehandling
Utveksle fagkunnskap for å gi bedre kvalitet på tjenestene
Henvise saken videre når det er behov for det
Gi rask tilbakemelding til den som har meldt saken.

Helsesøster er koordinator. I tillegg møter barnevern, psykiatrisk sykepleier, barne- og ungdomsleder,
konsulent for oppvekst, leder for oppvekst, helse, NAV, rektor og lederne for barnehagene. Alle kan
melde bekymring, f. eks. ansatte i barnehage, uten å gå via leder. Løsningsforum har utarbeidet rutiner for saksbehandlingen, som meldes videre via koordinator.
Lesjas modell har tatt hensyn til føringene som ligger i samhandlingsreformen og folkehelsemeldingen. Den har dermed et sterkt fokus på forebyggende arbeid. For at ungene skal bli sett, er det viktig
å ha arenaer der barna har trygg voksenkontakt. Oppvekstmodellen omfatter også å skape ”scener”
på idrettsbanen, skaterampen, kulturskolen m. m. der barna får trening i mestring og sosialisering. En
godt etablert sommerleir er også et viktig element i kommunens overordna strategi for byggende og
forebyggende arbeid blant barna.
- Prosjektet har gjort oss flinkere til å tørre å gjøre noe. Det er det det ofte handler om – å tørre,
sa Kjersti og Anne.
rapport - med barnet i mente
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Tverrfaglig
oppvekstmodell
 Lesjamodellen 2009 - En god barndom varer livet ut
Suksesskriterier
1. Løsningsforum
2. Forankret administrativt og politisk
3. Samarbeidet er løftet opp og fram
4. Alle barn skal ha tilgang på en arena for
mestring og identitetsutvikling:
 på fanget
 på scena
 ute i naturen

Hensikten

Fremgangsmåte

 Godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

 Koordinator for løsningsforum kaller inn til
møte, koordinerer saker og sender ut saksliste

 Etablere systemer, rutiner og modeller for
samordning og samarbeid

 Møter fire ganger i året

 Alle etater kjent med sitt ansvar

 Saksprotokoll

 «Hvem som har ansvar for hva skal til enhver tid
være tydelig for brukere og samarbeidspartnere»

 Helsesøster, barnevern, psykiatrisk sykepleier,
barne og ungdomsarbeider, konsulent for
oppvekst, leder for oppvekst og leder for helse,
NAV, rektor og leder for barnehagene

 Kompetanse, opplæring, oppdatering

 Godt utg.punkt for samaordning av viktige tjenester
 Sikre barn og unge i Lesja en trygg og
god oppvekst
 I tråd med føringene i samhandlingsreformen
og ny tverrsektoriell folkehelsemelding.

Kontakt:
Kjersti Åvangen Flittie, Helsesøster, Lesja kommune
E-post: kjersti.flittie@lesja.kommune.no
Tlf.: 61 24 42 09 / 97 01 83 86
www.lesja.kommune.no

sel
Barselgruppa ”En god start”
Sel tok utgangspunkt i et konkret case; ei ung gravid kvinne med mange personlige problemer og
vanskelige opplevelser i livet. Men hun hadde god kontakt med barnet i magen og så fram til at det
skulle bli født. Bekymringen ble meldt fra lege.
Barselsgruppa som ble nedsatt hadde som mål å være støttespiller, styrke hennes evne til å være
forelder, skaffe henne et nettverk ved å gi henne anledning til å treffe andre i samme situasjon, gi
henne en åpen dør til hjelpeapparatet.
Anne Enkerud Lien, Mariann Søberg
og Karen Haverstad fortalte om
møtet med den gravide og hennes
familie. Fagpersonene fikk ahaopplevelse av hvor viktig det er å
kommunisere godt både med den
gravide og hennes nærmeste for å
ivareta et tillitsforhold. Et utsagn som
belyser dette var et hjertesukk som
ble ytret ved en anledning: ”Bruker
dere ordet risikofaktor en gang til, så
går jeg!”
- Utfordringene er å bryte mønstre,
som i vårt case blant annet handlet om holdninger som ble overført mellom generasjoner. Ikke bare
god kommunikasjon, men også det å bygge tillit gjennom hyppig kontakt, er avgjørende. Og vi må
tørre å være ærlige, sa Anne, Mariann og Karen.
Erfaringene de gjorde er at man må stå i saken hele tida, også når det går bra.
Det er vanskelig å bruke TWEAK, som angir bruk av alkohol i svangerskapet. Svarene vi får tyder på at
flere enn det som er sannsynlig har et problem.
Også Sel understreket hvor viktig det er at arbeidet med behandlingslinja er forankret i ledelsen.
Sel skal i samarbeid med Vågå etablere et kurs i samhandling i 2014. Tre familier sagt ja til å bidra i et
veiledningscase.
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Barselgruppa
“En god start”
 Med barnet i mente
Målsetting
 Være støttespiller
 Gi god utviklingsstøtte
 Styrke foreldrefunksjonen
 Øke beskyttelsesfaktorer
 Treffe andre i samme situasjon/nettverksbygging
 Viktig å holde kontakt også når det går bra
 Ha langsiktighet i deltakelsen
 Åpen dør
 Introdusere hjelpeapparat og ressurser i kommunen

Praktiske rammer
 Sted: Frivillighetssentralen
 En gang pr. uke ca 1 ½ time pr. gang
 Tverrfaglig evaluering
 Økonomi – Fått prosjektmidler fra helsedirektoratet. 3-årig prosjekt
 Flerfaglig samarbeid helsestasjon, fysioterapi,
barnevern, psykisk helse, ev. BUP, sped- og
småbarnsteam

Kartlegging
 Kvello-metoden

Innhold/aktivitet i gruppa

 Kartleggingsverktøy EPDS, TWEAK, AAS, MI

 Mentalisering

 Den gode samtalen som skaper tillit, forståelse
og endring

 Tilknytning og samspill
 COS-p
 Sosiale medier og tilgjengelighet, andres
forventninger og krav

Ansvarlig for rekruttering
 Helsestasjon

 Grenser i hverdagen

 Jordmor

 Sosiale aktiviteter: tur, kafé, felles måltid

 Barnevern

 Egen og barnets psykiske helse, gjensidig
påvirkning

 Psykisk helse

Kontakt:
Sel kommune Botten Hansensgate 9, 2670 Otta
E-post: postmottak@ sel.kommune.no

 Fysio- og ergoterapi

vågå
En historie om en barseldepresjon
Vågå presenterte et case som beskriver utfordringene når voksenpsykiatrien, barnepsykiatrien og den
kommunale helsetjenesten skal samarbeide. Caset demonstrerte dilemmaer som oppstår når man skal
se familien i et helhetsperspektiv.

- Vi har erfart at opplæringsprogrammet har vært nyttig å forholde seg til i denne konkrete saken.
Caset har også gitt en god illustrasjon på hvor viktig helsestasjonen er. Vi vil benytte anledningen til å
framsnakke behovet for hjelp i hjemmet. Den gode gamle husmorvikarrollen skal man ikke kimse av,
var et tydelig budskap fra Vågå, sa Anne Marie Berstad og Ingvild Hosøygard.
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Forsterka
helsestasjon
 Tidleg inn - Helsestasjon som tverrfagleg gruppe
Bakgrunn for prosjektet
Rundskriv IS-1 2013, der kommunane blir bedne
om å prioritere helsestasjon- og skulehelseteneste
og det førebyggjande arbeidet innan psykisk helse
og rus, og spesielt arbeidet med tidleg intervensjon.

Kva ynskjer vi å oppnå?
 Trygge barn og unge sine oppvekstvilkår,
og deira familiar ved å:
 Vere eit fagteam med mykje felleskompetanse,
men også ulik kompetanse som gjer at vi utfyllar
kvarandre
 Fleire fagpersonar å spele på – gjev økt
moglegheit til å vere ei oppsøkjande og tilgjengeleg teneste med god nok tid til å ta i vare
barn og deira familiar som treng det

Kva kan vi tilby?
 TWEAK (screeningverktøy for bruk av alkohol
hos gravide i svangerskapet) ved konsultasjon
hos jordmor

 Barn i grupper med ulike tema ved helsesyster
og miljøterapeut
 Delta på foreldremøte og planleggingsdagar i
barnehage og skule

Kven er vi?
 Helsesyster: Aud Marit Sveinhaug Marstein
 Helsesyster: Ingvild Steinehaugen Hosarøygard

 EPDS(screeningverktøy for oppdagelse av fødselsdepresjon) ved jordmor i svangerskapet og
helsesyster i barseltida

 UFO (ungdomsfritidsordning) og ungdomsklubb
ved ungdomskonsulent

 Helsesyster: Rannveig Brennhaug

 HFU (helsestasjon for ungdom) av helsesyster

 Miljøterapeut: Anne Johanne Øien

 Foreldreførebuande kurs er eit samarbeid mellom
jordmor og helsesyster

 I tillegg kjem alle
lovpålagte tenester som
er underlagt helsestasjonog skulehelsetenesta

 Fysioterapeut: Hege Bestum

 COS-P(circle of security parenting) ved helsesyster
 Program for foreldreveiledning; sammen foreldre
og barn-perm
 Nettverksgruppe;
- Barsel; eit samarbeid mellom jordmor
og helsesyster
- 4 månader; eit samarbeid mellom helesyster
og fysioterapeut
- 10 månader; eit samarbeid mellom helsesyster og miljøterapeut
 Observasjon på barna sine arenaer ved helsesyster og miljøterapeut
 Utvida 4-årsundersøking ved helsesyster
 Vegleiing for barnehage- og skuletilsette ved
helsesyster og miljøterapeut
 Temakveld for foreldre ved helsesyster og miljø
- terapeut

 Jordmor: Anne Marie Berstad

 Ungdomskonsulent: Jørgen Vole

Våre samarbeidspartnare er:
Barnehage, skule, barnevernteneste, ppt, bup –
sped- og småbarnsteam, fastlege, lokalt psykisk
helsevern, elevrådet, tannhelsetenesta flyktningtenesta samt andre instansar i 2.linetenesta
Samarbeidsform:
Ansvarsgrupper, samarbeidsmøte med BUP, barneog familieverngruppe, barselgrupper

Ved evt.spørsmål, ta kontakt med:
ingvild.steinehaugen.hosarøygard@vaga.kommune.no

dovre
Økt medvirkning fra brukerne
Dovres arbeidshverdag er preget av at 20 prosent av barna i kommunen har innvandrerbakgrunn,
ettersom kommunen har asylmottak, forpliktelser når det gjelder bosetting av flyktninger og
arbeidsinnvandring. 15 forskjellige nasjoner er representert i Dombås barneskole. Dette skaper
utfordringer når målet er økt brukermedvirkning ”te det beste for barna”.
Hildegunn Dalum orienterte om
kommunens arbeid med å omsette
ønsket om tverrfaglig samarbeid fra
tanke til praksis. - Vi er gode på det
uformelle samarbeidet i vår lille
kommune med kort avstand fra
tjenestene til rådmann, men kan bli
bedre på det formelle. Og framfor
alt må vi bli bedre på å både styrke
og involvere foreldrene så tidlig som
mulig.
I Dombås´ arbeid er det etablert et
tverrfaglig forum som møtes en gang
i måneden. I dette møtes barne- og ungdomsavdelingen (der jordmor, helsestasjon og barnevern sitter)
og barnehager og skoler.
Et utvida forum møtes to ganger årlig. Da er også PPT, asylmottak, voksenpsykiatri, NAV og politi med.
- Saker i vår lille kommune blir sjelden særlig anonyme, så vi har felles samtykkeskjema. Målet er å
lykkes med tidlig involvering og i å styrke foreldrenes rolle. Vi vil videreutvikle de metoder og kartleggingsverktøy vi har, sa Hildegunn.
Også i Dovre er det en utfordring å skape felles forståelse og holdninger rundt barn i en risikosituasjon. Det er i den retning prosjektet har ført kommunen. Ved å strukturere det tverrfaglige samarbeidet
kan tjenestene sette inn riktig tiltak til rett tid – med økt medvirkning fra brukerne.

rapport - med barnet i mente

19

Te det beste for ongan
 Tverrfaglig samarbeid rundt barn i risiko- fra tanke til praksis
Hvem er vi?
 Kommune med få innbyggere
 Flat organisasjon; kort vei fra tjenester til rådmann
 Jordmor, helsestasjon og barnevern organisert i
egen barne– og ungdomsavdeling med felles
leder – lokalisert i samme hus – med faste
samarbeidsmøter
 Vi har 2 barnehager, 2 barneskoler og
1 ungdomsskole
 Asylmottak, bosetting av flykninger og arbeidsinnvandring

Hvordan gjør vi det?

Hva vil vi?

 Tverrfaglig forum en gang i måneden (barneog ungdomsavdeling sammen med barnehager
og skoler)

 Tidlig innsats – med rett tiltak til rett tid

 Utvida tverrfaglig forum – to ganger i året
(barne- og ungdomsavdeling, barnehage,
skole, lege, PPT, asylmottak, voksenpsykiatri,
NAV, politi)

 Skape felles forståelse og felles holdninger
rundt barn i risiko
 Styrke og strukturere det tverrfaglige samarbeidet
 Lavere terskel for tverrfaglig samarbeid
 Økt brukermedvirkning

 Felles samtykkeskjema
 Tidlig involvering av og styrking av foreldre
 Bruk av kartleggingsverktøy EPDS og TWEAK
Kontakt oss:
Dovre kommune, Helsehuset, 2660 Dombås
Barne- og ungdomsavdeling
2660 Dombås
Hildegunn Dalum – hildegunn.dalum@dovre.kommune.no
Tlf.: 612 42 240 / 48 95 94 86

Lom og skjåk
Interkommunalt tjenestesamarbeid
Lom og Skjåk har i fellesskap arbeidet med å strukturere samarbeidet mellom interkommunale/
regionale tjenester og spesialisthelsetjenesten – rundt gravide, sped- og småbarn i risiko. De seks Nord
Gudbrandsdalskommunene har fellestjenester for psykisk helse, barnevern og NAV, i tillegg til at de
deler jordmorvakt.
Målsettingen med arbeidet i prosjektet har vært å bli bedre kjent med tjenestene de to kommunene
samarbeider med, koordinere og kvalitetssikre arbeidet bedre, slik at brukerne møter et samordnet
tjenesteapparat.
Lom og Skjåk kom fram til at målet
kan nås ved å etablere felles rutiner
både for samtykke, samarbeidsmøter,
for helsesøster- og jordmorprosedyrer
og for koordinatfunksjon. Prosjektet
viste at den formelle samarbeidsbeskrivelsen manglet.
Helsestasjonene i de to kommunene
og den regionale avdelingen for
psykisk helse etablerte i september
et fast månedlig møtepunkt. Lom og
Skjåk har hver for seg egne tverrfaglige
barne- og familiegrupper som også
møtes fast hver måned. Gruppene
jobber forebyggende og vil komme
tidligst mulig inn ved bekymring. Kommunene har god erfaring med å ha en fast dato for møtene.
Møtestrukturen omfatter også et regionalt møtepunkt der de seks norddalskommunene samler
helsesøstre og jordmortjenesten fire ganger årlig. De har blant annet etablert felles ammekyndig
helsestasjon, felles EPDS-kartlegging etc. Kommunene har også faste møter med BUP, der man blant
annet ser på behandlingslinja mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Prosjektet har vist at
det er viktig å inkludere jordmor i dette arbeidet.
- Samarbeidet har gitt oss bedre innsikt i brukerens utfordringer i hverdagen. Med en koordinator er
vi i bedre stand til å følge opp den enkelte og vi er blitt bedre til å henvise brukeren til rett instans,
slik at brukeren får færre å forholde seg til, fortalte Stine Brenna, Liv Marie Øyjordet, Aud Jotun og
Yvonne Tuva, som i fellesskap presenterte arbeidet.
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Samarbeid kommunane Lom og Skjåk
Gravide, sped- og småbarn i risiko
 Interkommunale- og regionale tenester og samarbeid spesialisthelseteneste
Interkommunale tenester:
 fellesteneste barnevern
 fellesteneste avdeling psykisk helse
 NAV
Interkommunale møter:
 helsestasjon og avdeling for psykisk helse
ein gong i månaden
Kommunalt tverrfagleg møte:
 barne- og familieverngruppa
 samarbeidsmøte om sak

Vi ynskjer

Jordmorteneste: regional vakt (60%) og
kommunal (40%)

 å bli betre kjent med tenester vi samarbeider med

Regionale møter (Nord Gudbrandsdalen 6 K):

 å betre samhandlingskompetansen på alle
tenestenivå

 helsesyster og jordmor 4 gonger i året

 å betre koordinering og struktur i arbeidet
 å kvalitetssikre arbeidet i tidleg intervensjon

Samarbeidsmøte spesialisthelsetenesta BUP
og kommuna:
 4 gonger i året

 å hindre «fall mellom to stoler»
 at brukarane møter eit samordna tenesteapparat

Resultat

Korleis når vi dette?

 EPDS kartleggingsskjema i svangerskap
og barseltid
 Samarbeidsmøter helsestasjon og avdeling for
psykisk helse
 Jordmor viktig ressurs i samarbeidsmøter
 Tweak kartleggingsskjema skal takast i bruk
i svangerskap
 Auka bevisstheit i høve samarbeidsrutinar

 felles rutinar for samtykke
 felles rutinar for samarbeidsmøter
 utarbeide felles regionale prosedyrar for helsesyster og jordmor
 felles rutinar for koordinatorfunksjon

Kontaktperson Lom:
Liv Marie Øyjordet eller på e-post: liv.marie.oyjordet@lom.kommune.no
Kontaktperson Skjåk:
Aud Jotun eller på e-post: aud.jotun@skjaak.kommune.no

nord-fron
Barnets trygghetsplan
Nord-Fron presenterte hvordan de har tatt i bruk ”Barnets trygghetsplan”, som gjelder barn fra 0 – 18
år. Skjemaene, som ligger vedlagt rapporten, er utviklet av Kerstin Söderström i samarbeid med NordFron, Lillehammer og Ringebu kommune og DPS-Lillehammer. Prosjektet ”Husk barnet”, som trygghetsplanen stammer fra ble finansiert av Samhandlingsmidler fra Helse Sør-Øst
Iren Skurdal og Linda Marie Andreassen
presenterte planen og arbeidet med
den. En forutsetning for at Barnets
trygghetsplan skal være god, er at
tverrfaglighet og samarbeid mellom
tjenester fungerer godt.
– Dette er avgjørende for at psykisk
helsearbeid for barn og unge skal
lykkes, sa Iren og Linda Marie.
Nord Fron har etablert en tverrfaglig
Barn og familieavdeling. Prosjektet
erfarte at ingen i kommunen hadde
et eierforhold til behandlingslinjene.
NAV har lav bevissthet omkring BHL
og tar dem ikke i bruk, og det er ikke
lett å få med alle leger i arbeidet.
Men BHL tvinger fram tverrfaglig samarbeid og bidrar til å skape en felles oppfatning om hva som er
god behandling av den enkelte.
Barnets trygghetsplan er implementert i Barn og familieavdelingens arbeid. Barnevernet bruker den
i familieråd, Psykisk helse bruker den overfor voksne omsorgspersoner og Helsestasjon bruker den i
samtale med barn og/eller foresatte. – Vår erfaring med Barnets trygghetsplan er at den har snudd
fokus fra oss til barnet. Barnet opplever å bli sett og får mer tillit til oss i hjelpeapparatet, sa Iren og
Linda Marie.
Barnets trygghetsplan er vedlagt bak i rapporten.
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Trygghetsplan
 Alle barn har rett til beskyttelse og omsorg. Hvordan
bruker vi «Barnets Trygghetsplan» i Nord-Fron kommune
Barnets trygghetsplan
Psykisk helsearbeid for barn og unge krever
tverrfaglighet og samarbeid mellom tjenester.
 Er for barn mellom 0-18 år
 Få et tydelig barne- og ungdomsperspektiv
 Ivareta BARNET når omsorgssituasjonen
er vanskelig
 Utarbeides av omsorgspersonene, barnet selv
og en ansatt
 Planen skal være realistisk
 De som omfattes av planen må være informert
og ha sagt ja
Barn skal få si det de tenker på, det de sier skal bli
tatt hensyn til. «Min Trygghetsplan» er laget for at
barn skal føle seg trygge og vite hva som skjer når
de voksne i familien har det vanskelig.
Barn og Familie er en tverrfaglig avdeling som
består av:
 Helsestasjon
 Rus og psykisk helse
 Barnevern
 Fysioterapi
 Gjeldsrådgiver, NAV
 Konsulent for funksjonshemma
 Jobbservice
Vi ønsker å skape trygghet og forutsigbarhet rundt
barnet.
Trygghetsplanen lages i en åpen samtale med barnet.
Barnets trygghetsplan er et hjelpemiddel for å ivareta
barnet når omsorgssituasjonen er vanskelig, F. eks.
ved dårlig helsetilstand, akutt innleggelse, familiekonflikt, vold eller problematisk rusbruk.
Barn fra ca 6 år kan delta og bestemme hvor
planen skal oppbevares.

Vi har implementert Barnets Trygghetsplan
i barn og familie:
Barnevernet bruker Barnets trygghetsplan i samtale
med foreldre og før, under og etter Familieråd
Psykisk Helse bruker Barnets trygghetsplan overfor
alle voksne som har omsorg for barn.
Helsestasjon bruker Barnets Trygghetsplan i samtale
med barn og/eller foresatte i en vanskelig livssituasjon
for barnet.

Husk barnet!
Vi har oppnådd en kvalitetssikring for barnet,
foreldre og ansatte
Enklere med tverrfaglig samarbeid:
 Lik praksis
 Like rutiner
 Større bevissthet
 Samhandling på alle nivå
For spørsmål ta kontakt med Nord-Fron kommune,
Avdeling barn og familie 61 21 62 38 / 975 23 691
E-post: iren.w.skurdal@nord-fron.kommune.no

ringebu
Foreldrekarusellen - et solid fundament
”Det er så mange bokstaver i det vi holder på med til daglig. Ikke rart at foreldre er forvirra.”
Ringebu har gjennomført et tidlig intervensjonsprosjekt for barn opp til seks år, med tittelen
”Foreldrekarusellen i møte med behandlingslinja”. Ideen til Foreldrekarusellen oppsto under en
uformell lunsj for ansatte i kommunen som jobber med barn.
Solveig Sylte og Ingeborg Grimsrud
presenterte sitt ”byggverk”, som handler
om å skape et solid fundament for
tjenestene. – Vi skal bygge drømmehuset. Men ettersom tidlig intervensjon
kan sammenliknes med det som ligger
under jorda på et hus, er vårt mål å
bygge et solid fundament.
En pilar i denne grunnmuren er en
god bruk av screening og kartleggingsverktøy. Ringebu har søkt
nordover i dalen i et samarbeid om
EPDS-kartlegging.

Den andre pilaren er god foreldreveiledning. Det skjer gjennom svangerskapsforberedende kurs,
COS-P og forhåpentligvis gjennom å få ansatt en psykolog i framtida.
Den tredje pilaren er tverrfaglig samarbeid. Det uttalte ønsket om bedre tverrfaglig samarbeid er ikke
nytt, verken i Ringebu eller andre steder. Kanskje har et slikt samarbeid blitt systematisert, for så å ha
smuldret bort – av mange grunner. Arbeidet med Foreldrekarusellen har forsterket samarbeidsfundamentet
– blant annet gjennom etablering av styringsgruppe, prosjektgruppe og handlingsplan for bekymring.
Etablering av Familieteam står på planen. Og behandlingslinjene er kommet for å bli. De skal inkluderes i
handlingsplanene.
Ringebu presenterte fire erkjennelser som trengs for å danne et godt samarbeidsklima:
 Ydmykhet – jeg kan ikke alt
 Anerkjennelse – andre kan noe jeg ikke kan
 Ærlighet – jeg har ikke skjulte agendaer
 Trygghet – jeg kan noe som andre ikke kan
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Prosjektet Foreldrekarusellen
i møte med behandlingslinja
 Tidlig intervensjon 0-6 år

Klarer Ringebu
å bygge
drømmehuset?

Screening/ kartlegging

Støtte/foreldreveiledning

Tverrfaglig samarbeid

 EPDS

 Svangerskapsforberedende kurs

 HSA

 TWEAK

 COS –P

 Barnespesialistene

 AAS

 Fremtidig psykolog

 Utvidet 4-års kontroll

 MI

 Cos- P for helsestasjon og Rusog psykisk helsetjeneste

 Utvidet 4-års kontroll

 Styringsgruppe
 Prosjektgruppe

Fire trekk ved god samarbeidsholdning
 Ydmykhet: Jeg kan ikke alt

 Ærlighet: Jeg har ikke skjulte
agendaer

 Anerkjennelse: Andre kan noe
jeg ikke kan

 Trygghet: Jeg kan noe som
andre ikke kan

 Handlingsplan for bekymring i
Ringebu
 Fremtidig Familieteam?
Kontakt:
Solveig Sylte
Fagansvarlig helsesøster Ringebu kommune
Tlf.: 61 28 39 27
E-post: Solveig.Sylte@ringebu.kommune.no

sør-fron
Rollespill for fellessonebarna
”Fellessonebarna” er Sør Frons navn på arbeidet de har gjort med å lage en handlingsplan for tverrfaglig samarbeid omkring barn i risiko. Etter at den ble politisk vedtatt, er det blant annet etablert
Familieteam.
Et slikt arbeid krever tid, fortalte Ingrid
Wistad og Svanhild Nerli. I Sør Fron begynte
arbeidet i 2010. Målet var å komme tidlig inn
ved bekymring, håndtere saker tverrfaglig,
målrettet og godt koordinert. Etter at tverrfaglige arbeidsgrupper hadde jobbet med
prosjekt ”Fellessonebarna”, ble handlingsplanen presentert på en felles fagdag for
alle som jobber med barn i kommunen, samt
politikerne. Dette var viktig for at arbeidet
skulle lykkes. Rollespill ble brukt i utviklingsarbeidet. Det virker positivt. ”Når du har sett
barnevernsjefen i et rollespill, blir det ikke
vanskelig å ta opp saker med henne senere”.
Resultatet er at Familieteam ble etablert i august 2013. Det er innført felles samtykkeskjema. Mange
bidro. Fordelen med å jobbe i en liten kommune, ga seg blant annet utslag i at rådmannen hjalp til
med å utforme samtykkeskjema. Felles fagdager videreføres, og resultatet er at det er blitt lavere terskel for initiativ til samarbeid. Det er blitt økt oppmerksomhet rundt barn i risiko.
For å lykkes mente Sør Fron at felles tverretatlige samlinger er viktig. De bør ha både faglig og sosialt
innhold. Kunnskapsdeling er en forutsetning for å lykkes, og arbeidet med tidlig intervensjon må vedtas
av politikerne i kommunen.
Det nyetablerte familieteamet arbeider blant annet ut fra en tanke om at familien vet hva problemet
er og har ideer om hvordan det kan løses. Når noen i en familie sliter, berører det resten av familien.
Og det er godt å ha noen å snakke med om det som er vanskelig. Familieteamet er ei lita, tverrfaglig
gruppe som retter sitt arbeid mot barn og ungdom fra 0 til 20 år, samt gravide. De som er i målgruppa
kan selv ta kontakt. Og naturligvis kan alle som jobber med barn ta kontakt når det er grunn til bekymring.
Det gjelder både om alvorlige saker og om bekymring for måten barna blir oppdratt på.
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Velkommen til
familieteamet
 Ingen problemer er for små til at du kan ta kontakt
Når kan du ta kontakte oss?
 Bekymringer rundt barn knytta til samspill,
tilknytning, psykisk og/eller fysisk utvikling.
 Bekymring rundt barn knytta til endret atferd,
lærevansker,mobbing eller sosiale/
emosjonelle problemer.
 Mor/ far bruker rusmidler eller sliter psykisk.
 Dersom noen i familien sliter med tristhet,
engstelse, atferdsvansker eller helseproblemer.
 Barneoppdragelse eller rutiner i hverdagen.

Familieteamet er ei lita tverrfaglig
gruppe som representerer:
 Helsestasjonen (helsesøster og psykolog)
 Barneverntjenesten
 Pedagogisk- psykologisk tjeneste
 Psykisk helse

Familieteamet er til for:
Familier med barn og ungdom i alderen 0-20
år, samt gravide.
 Foreldre/foresatte, barn og ungdom kan ta
kontakt selv.
Andre som er i kontakt med barn.
 Skole/ barnehage, jordmor, helsesøster,
barneverntjeneste, PPT osv.

Ved evt.spørsmål, ta kontakt med Sør-Fron kommune ved Fagtjenesten.
E-post: eli.oda.segelstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 62/ 947 86 474

Familieteamet arbeider ut fra
tanken om:
 Det er bra å snakke med noen om at det som
er vanskelig.
 Når noen i en familie sliter, berører dette resten
av familien.
 Det er familien og foreldrene som vet hva
problemet er og de har ideer om hvordan det
kan løses. Familieteamet vil bidra slik at familien
får redskapene til å løse utfordringen.

Fellessonebarna
 Handlingsplan for tverrfaglig samarbeid rundt barn i risiko
Sør-Fron kommune
Våre suksesskriterier
 Felles tverretatlige samlinger med faglig og
sosialt innhold.
 Kunnskapsdeling, kjent med hverandres tjenester
og arbeidshverdag i kommunen.
 Arbeidsgruppa fikk en felles forståelse om barn
i risiko til barn i risiko.

Hva vil vi oppnå?
 Tidlig innsats. Alle må ta bekymring på alvor.
 Tverrfaglig håndtering av bekymring.
 Tiltakene skal være målretta, koordinerte og
helhetlige.
 Overlappende og samtidig innsats fra ulike
tjenester og nivåer.

 Liten kommune (ca 3300 innbyggere), kort vei
fra gulv til topp.
 Prioritert på ledernivå.
 Felles fagdag for alle som jobber med barn,
inkl. politikere, med presentasjon av planen.
 Vedtatt politisk.

Resultat
Etablering av familieteam
 Felles samtykkeskjema.
 Videreføring av felles fagdager.
 Økt oppmerksomhet rundt barn i risiko.
 Lavere terskel for initiativ til samarbeid.

2010
Felles
planleggingsdager

Tverrfaglig
sammensatt
arbeidsgruppe

Ved spørsmål, ta kontakt med Sør-Fron kommune ved Fagtjenesten.
E-post: eli.oda.segelstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 62/ 947 86 474

2013
Politisk vedtatt
handlingsplan

Etablering av
familieteam

Prosjektgruppa: Fra venstre; Eva Marianne Rønning, Kerstin Söderström, Anne Chr. Moberg
og Karen Hafslund.
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VEDLEGG 1:
Lillehammer kommunes rutine for ivaretakelse av behandlingslinjer for:
 Behandlingslinje for sped- og småbarn av foreldre/foresatte med psykiske vansker/lidelser
http://demo.datakvalitet.no/egg/dok/dok31906.pdf
 Behandlingslinje for Sped- og småbarn med foreldre/foresatte med rusproblemer
http://demo.datakvalitet.no/egg/dok/dok31857.pdf
 Behandlingslinje for gravide med rusproblemer
http://demo.datakvalitet.no/egg/dok/dok32177.pdf
 Behandlingslinje for gravide med psykiske vansker
http://demo.datakvalitet.no/egg/dok/dok31905.pdf
Rutinen henvender seg til ansatte og ledere i det kommunale tjenesteapparatet som:
 er i posisjon til å oppdage
 eller arbeider med
barn, unge og voksne som har utfordringer knyttet til rus eller psykiske vansker.
MÅL:
Rutinen skal være et hjelpemiddel for at:
 Tydeliggjøre fremgangsmåte slik at tilbud om behandlingslinjene blir iverksatt for bruker og fulgt
opp i kommunen.
 Oppdagere av utfordringer vet hvordan de skal gå fram
 Tidligst mulig oppstart
 Brukere skal oppleve at bistanden er samordnet og koordinert.
Du kan lese mer om temaet på denne linken:
http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss/avdelinger/stab-helse/Sider/behandlingslinjer.aspx

Oppdagerrollen
Alle ansatte i Lillehammer kommune vil kunne oppleve bekymring eller oppdage utfordringer knyttet
til rus og/eller psykiske vansker. Dette kan medføre vanskelige situasjoner for både ansatt og bruker.
Her beskrives en fremgangsmåte som skal brukes når man kommer i rollen som oppdager.
Det må vurderes noen forskjeller i fremgangsmåte med bakgrunn i:
1. Bekymringer rundt barn/familie/gravide hvor utfordringene er uklare og ikke har kommet fram 		
gjennom at de det gjelder har bedt om bistand.
2. De det gjelder henvender seg med spørsmål om bistand.
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3. Oppdagelse av graviditet eller utfordringer hos barn/familier vi er i kontakt med på bakgrunn av rus
eller psykiske vansker.
4. Oppdagelse av utfordringer knyttet til rus eller psykiske vansker hos gravide.
5. Alvorlige og akutte situasjoner som utløser meldeplikt.

Oppdagerrollen
 Diskuter bekymringen eller henvendelsen med en kollega og/eller be om en samtale med lederen
din. Ved behov kan man søke bistand hos andre tjenester med utfyllende kompetanse.
Hjelp til å finne ut hvor du kan henvende deg kan få du hos Koordinerende enhet (Tildelingsenheten)
eller Fagavdeling for sektor Oppvekst, Utdanning og Kultur. Slike samtaler må skje innenfor gjeldende
regler om taushetsplikt, og på generelt grunnlag.
 Uavhengig av bekymringsgraden eller kontakt med bruker anbefales det at dere, som en del av den
videre oppfølgingen, tar en samtale med bruker. Det anbefales at den som innehar oppdagerrollen
ikke er alene i en slik samtale
 For at samtalen skal bli gjennomført med faglig kvalitet og trygghet for partene kan du 		
		
finne noen tips for slik samtale her på side 41 i Veileder Fra bekymring til handling.
 Samtalen skal i tillegg til beskrivelse av bekymringen eller situasjonen inneholde en avklaring av:
 Behovet for oppfølging i henhold til Behandlingslinje.
Avklaringen dokumenteres på ordinær måte i den tjenesten som har ansvar for samtalen. Bruk gjerne
Prosedyre Husk barnet (link).
 I de tilfeller det er behov for å samtykke til oppfølging etter behandlingslinjen skal det søkes om
Koordinator på eget skjema (link til dette) til Tildelingsenheten. Skjemaet omhandler også Individuell
plan, men vurdering av behov for dette kan gjøres på et senere tidspunkt. Det presiseres her at man
kan få tildelt Koordinator uten Individuell plan. Ta kontakt med Tildelingsenheten for spørsmål.
 Tildelingsenheten vil på bakgrunn av dette fatte vedtak om Koordinator etter gjeldende rutiner. 		
Dette innebærer at den det gjelder får utnevnt navngitt koordinator. Tildelingsenheten vil samarbeide med bruker og oppdager om utvelgelse.
Dersom bekymringen er så alvorlig og akutt at det utløser melde- eller opplysningsplikt skal barnevern,
politi, NAV eller andre ansvarlige instanser/personer kontaktes.
 Når barn er involvert, har alle ansatte i det offentlige en selvstendig meldeplikt til barnevernet etter
barnevernsloven § 6-4 (Link til lov). Det må meldes direkte til barneverntjenesten. Det er ikke nok å
melde fra til ledelsen på egen arbeidsplass, eller andre tjenester i kommunen.
 Helsepersonell har opplysningsplikt (link til lov) til Helse- og omsorgstjenesten, i vårt tilfelle NAV,
når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er 		
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overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.

Koordinators oppgaver
Koordinator skal være brukers kontaktperson og følge vedkommende i behandlingsløpet i henhold til:
 Gjeldende behandlingslinje
 Veileder i Koordinering og Individuell plan (link)
Dette betyr blant annet at Koordinator i samarbeid med bruker skal:
 Ha ansvar for å involvere aktuelle parter og skaffe seg kunnskap om hvor man søker bistand i den
enkelte sak.
 Etablere ansvarsgruppe eller samarbeidsforum etter behov og kalle inn til møter.
 Initiere og legge til rette for en felles gjennomgang av saken slik at målsettinger blir utarbeidet og
samordnet med brukers egne behov.
 Utarbeidelse av felle mål for det videre samarbeidet
 Følge opp målsettinger og at tiltak i brukers plan iverksettes.
 Avtale tid for neste samarbeidsmøte

Ansattes forpliktelser
Lillehammer kommune har inngått samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet om Behandlingslinjene.
Dette medfører at alle Tjenesteområder må legge til rette at ansatte kan delta etter intensjonene i
behandlingslinjene.
Gjeldende fra: 01.01.2014
Evaluering: Innen 31.12 2014
Ansvarlig for rutinen: Fagavdeling Oppvekst, Utdanning og Kultur
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VEDLEGG 3

HANDLINGSPLAN FOR
TVERRFAGLIG SAMARBEID
RUNDT BARN I RISIKO
Barn i risiko skal oppdages og få hjelp så tidlig som
mulig. Hjelpen skal være målretta, koordinert og
helhetlig. Dette forutsetter ofte overlappende og
samtidig innsats fra ulike tjenester og nivåer.
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Forebyggende arbeid og samarbeid er nedfelt i en rekke lover og regelverk som:
 Helse- og omsorgstjenesteloven
 Folkehelseloven
 Barnevernloven
 Sosialtjenesteloven
 Barnehageloven
 Opplæringsloven
 Politiloven
 Alkoholloven
 Helsepersonelloven
Kommunene har ansvar for å drive generell forebygging og utarbeide tiltak som forebygger psykiske
vansker, omsorgssvikt og atferdsproblemer. Alle tjenester som er i kontakt med barn har plikt til å søke
å avdekke uheldige forhold og sette i verk nødvendige tiltak (helse- og omsorgstjenesteloven).
Nasjonale føringer:
 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger.
(rapport 2011:1)
 Satsing på barn og ungdom. Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2011. (Barne- 		
likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011). ”Samarbeid på tvers av sektorer, kunnskap
om og overvåking av helsetilstanden i kommunene, er forutsetninger for arbeidet med å skape et
best mulig oppvekstmiljø for barn og unge. Dette innebærer blant annet ansvar for å opparbeide
seg kunnskap om helseutfordringer og hvordan helsesvikt kan forebygges gjennom helsefremmende
og forebyggende tiltak.”
 Sammen for barn og unge. Bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge (KS- 2011): ”De
fleste er i stor grad fornøyde med de offentlige tjenestene som enkelttjenester, men er mindre
fornøyd med samordning av de ulike tilbudene, samt informasjonsutveksling og avklaring av
ansvarsforhold mellom tjenestene”
 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge (NOU, 2009:22)
 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (IS- 1405, Veileder)
 Med rett til læring. (NOU 2009:18)
Arbeidsgruppen ”Forebyggende team” ble nedsatt som følge av felles planleggingsdager mellom
fagtjenesten, barnevern og pp-kontor i oktober 2010. Arbeidsgruppen, som består av representant fra
fagtjenesten, barnevern, pp-kontor og helsestasjon, skulle se på mulighetene for å samordne tjenestene
rundt forebygging og tidlig involvering hos barn/ungdom/familier med ulike behov.
Vi fikk etterhvert i oppdrag fra våre ledere å lage utkast til en handlingsplan for tverrfaglig samarbeid
rundt barn i risiko.
Fra høsten 2012 har det også vært med en fast representant fra politiet i arbeidsgruppen.
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Det er viktig for Sør-Fron kommune å samordne ulike tjenestetilbud til barn og unge, og samtidig
styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom helse-, sosial, pleie- og omsorg og oppvekstsektoren.
Dette for å kunne gi riktig hjelp til rett tid til de som trenger hjelp og bistand.
Denne planen beskriver både i igangsatte tiltak og planlagte tiltak.

Bakgrunn for utarbeidelse av handlingsplan
I Sør-Fron kommune bor det ca. 750 barn og unge i aldersgruppen 0-19 år (Khs.fhi.no). Ca 190 av disse
barna er mellom 0-6 år. Forskning sier endel om hva som er viktig for barn og unge som vokser opp,
og hva som gjør at det går bra med noen og mindre bra med andre. Barn og unges læring og utvikling
avhenger av forholdet mellom risikofaktorer og vernende faktorer i oppveksten. Vernefaktorer er faktorer
som mest sannsynlig reduserer problem og skjevutvikling hos barn og unge.
Individuelle beskyttelsesfaktorer kan være god intelligens, trygg tilknytning og ett letthåndterbart
temperament. Beskyttende faktorer ved omsorgspersonene kan være sensitivitet overfor barnets
behov, god omsorgskompetanse og omsorgsutøvelse, trygg tilknytning i hensyn til egne barndomsopplevelser og flere sosiale relasjoner. Det finnes også flere beskyttende faktorer i oppvekstmiljøet,
dette kan være utvidet familienettverk, flere trygge tilknytningspersoner i lokalmiljøet, barnehage og
skole, stabile boforhold, økonomisk trygghet og tilgjengelige gode nærmiljøtiltak.(Sped- og småbarn i
risiko, en kunnskapsstatus).
Tidlig innsats handler om å optimalisere barnets oppvekstmiljø tidligst mulig, med sikte på å utvikle
en robust psykisk helse og forebygge skjevutvikling. Barns psykososiale vansker blir ofte åpenbare for
omgivelsene først etter noen år på skolen eller i ungdomsårene. Det er godt dokumentert i longitudinelle
studier at slike problemer har sin forløper i førskolealder. Så tidlig er tegnene på barnas mistilpasninger
ikke så tydelige. Derimot kan risikofaktorer i barnets oppvekstmiljø være tydelige nok helt fra graviditet
og fødsel, ikke minst hvis det foreligger psykiske belastninger, rusmisbruk hos foreldre, eller om en/
begge foreldre er utviklingshemmede. Gjennom veiledning, kartlegging, hjelp og behandling allerede
i svangerskapet og/eller i barnets første leveår, kan familier få hjelp tidligere.
For å få til dette må det være et godt fungerende tjenesteapparat som kan gi riktig hjelp til riktig tid.
Fordi en del problemer rundt barn og unge ofte er sammensatte og komplekse, så vil de ofte ha behov
for tiltak og tjenester fra flere instanser. En sentral forutsetning for å lykkes er derfor et godt tverrfaglig
og tverretatlig samarbeid.
Planen skal omfatte barn og unge i en tidslinje fra før fødsel til ung voksen. Aldersgruppe 0-18(19)år.
Hovedfokus vil være aldersgruppen 0-6 år.
Målgruppe er også kommende foreldre, foreldre/foresatte og familie/nettverk.

Målsetting
Barn i risiko skal oppdages og få hjelp så tidlig som mulig. Hjelpen skal være målretta, koordinert og
helhetlig. Dette forutsetter ofte overlappende og samtidig innsats fra ulike tjenester og nivåer.
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Barn i risiko- hvem er de?
I denne handlingsplanen har vi bevisst valgt å bruke fellessonebarn, i stedet for gråsonebarn. Grunnen
til dette er at et slikt perspektiv gjenspeiler at tverrfaglig, sektorovergripende samarbeid med økt vekt
på ressursorientering, samskaping og styrking av psykososialt forebyggingsarbeid prioriteres. Med
fellessonebarn mener vi de barna som kan defineres som barn med ulike risikofaktorer som har behov
for spesiell oppfølging og som i dag ikke har tiltak fra hjelpetjenestene. Noe av årsaken til at barn med
ulike vansker ikke fanges opp, kan være at vanskene er vanskelige å beskrive, de er ikke definert - det
er noe som ”skurrer rundt dem”. Det kan også tenkes at det er disse barna som oppdages relativt sent,
i sen barneskolealder og ungdomsskole og når vanskene blir tydelige. Ofte ser vi psykososiale vansker,
lærevansker m.m. (Sammen for barn og unge, bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge,
KS 2011).

Risikofaktorer
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Premature barn
Fødselskomplikasjoner
Fødselsdepresjon
Nevrologiske dysfunksjoner
Rusmidler
Barn av psykisk syke
Vold
Traumatiske hendelser
Barn som pårørende
Isolerte familier i forhold til arbeid og sosiale settinger
Språklige vansker, generelle og spesifikke vansker
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Statistikk
Statistikk på landsbasis viser at
 85- 90 % av alle barn blir godt tatt vare på i hjemmet.
 Ca. 10-15 % av alle barn vil ha behov for varierende grad av støtte eller tilrettelegging i barnehage
eller hjem
 Ca. 3-5 % av barna vil ha behov for tiltak/intervensjon av mer endrings-/behandlingsretta karakter,
inkl. omsorgstiltak etter barnevernslova (st.meld. 16, 2006)
Statistikk i Sør-Fron kommune:
Befolkningssammensetning i kommunen:
Antall innbyggere i Sør-Fron kommune pr. 1. januar 2011 var 3212.
Av disse utgjør barn mellom 0-5 år 6,5 % av befolkningen, som vil si 190 barn.
Barn mellom 6-19 år utgjør 17 % av befolkningen, som vil si 571 barn.
Statistikk fra de ulike tjenestene:
Barnevernet:
Meldinger på barn bosatt i Sør-Fron:
		
2008: 16 meldinger
		
2009: 24 meldinger
		
2010: 17 meldinger
Fysioterapitjenesten:
Antall barn(0-15 år) som mottok fysioterapitjenester
		
2008: 55 barn inkl. 18 barn som fikk forebyggende 5 mnd. kontroll
		
2009: 59 barn inkl. 37 barn som fikk forebyggende 5 mnd. kontroll
		
2010: 55 barn inkl. 25 barn som fikk forebyggende 5 mnd. kontroll
		
2011: 61 barn inkl. 32 barn som fikk forebyggende 5 mnd. kontroll
PP-tjenesten:
Antall barn i barnehagen som er meldt opp:
		
2007/2008: 13 barn
		
2008/2009: 12 barn
		
2009/2010: 5 barn
Vi må ha gode system og verktøy som fanger opp den prosentdelen av barn/unge som har behov for
hjelp og ulike støttetiltak.
Disse barna kan deles inn i 3 hovedkategorier:
 Barn og unge med noe behov for enkle og/eller kortvarige støttetiltak.
 Fellessonebarn med ulike risikofaktorer som kan disponere for problemutvikling.
 Barn og unge med klare behov for assistanse, tilrettelegging eller støttetiltak.
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Strategier/ virkemidler for å nå mål
 Tidlig innsats, alle fagutøvere skal ta bekymring på alvor, og sette i verk undersøkelse og tiltak på
et tidligst mulig tidspunkt. Eks. bruke bekymringsmal, se vedlegg 2.
 Økt oppmerksomhet om risikoutsatte, alle fagutøvere skal ha kunnskap om risikofaktorer og
beskyttelsesfaktorer og utøve bevisste handlinger ut fra denne kunnskapen. Blant annet ved å 		
bruke behandlingslinjene.
 Kunnskap og kompetanse, ulike tjenester og fagutøvere har ulik kompetanse. Denne kompetansen
skal spres gjennom tverrfaglig samarbeid og samhandling. Ved å få informasjon om andres fag		
områder og arbeidsmetoder vil kunnskap og kompetanse utnyttes på en god og effektiv måte. Økt
kunnskap og kompetanse tilegnes også via felles fagdager, via kurs og videreutdanninger.
 Bruke gode kartleggingsverktøy, som gir innsikt i omfang av utfordringer hos innbyggerne.
Kartlegging vil gi bedre kunnskap om ønsker og behov fra innbyggerne. Inngå samarbeid med
forskningsinstitusjoner som sikrer god faglighet.
 Evaluere for å sikre kvalitet, i den innsatsen som gjøres. Å undersøke om tiltak, programmer og kurs
gir ønsket virkning, er vesentlig i forhold effektiv utnyttelse i forhold til ressursbruk. Det må utarbeides
fornuftige registreringer i forhold til de tiltak og programmer som brukes.
 Tverrfaglige systemer og strukturer, det skal skapes effektive tverrfaglige samarbeidsarenaer og 		
samarbeidsteam etter behov.
 Ansvar og roller, alle utfordringer som møtes i arbeidet skal møtes på en god måte. Ingen sak skal
”slippes” om den ikke blir overført til andre fagutøvere eller blir naturlig avsluttet. Felles rutiner på
hvordan vi møter innbyggerne, hva vi spør om, hvordan vi spør.
 Samordning, som bidrar til at hjelpesystemet framstår som helhetlig for innbyggerne. Det skal jobbes
tverrfaglig og flerfaglig mot samme mål i hver enkelt sak etter behov.
 Brukermedvirkning, kommunens tjenester skal ha økt fokus på brukernivå og på systemnivå. 		
Fagpersoner skal så godt som mulig gi individtilpasset hjelp og støtte. Tjenestene skal imøtekomme
innbyggernes forventninger og behov på best mulig måte.
 Ha tydelig verdigrunnlag for å skape gode holdninger, alle fagutøvere skal ha kjennskap til
kommunens verdigrunnlag og bruke dette aktivt i sitt daglige arbeid. På denne måte har ulike fagutøvere felles plattform i møte med innbyggerne.
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Disse strategiene legger føringer for hvordan tjenester og fagpersoner i Sør- Fron kommune sammen
skal skape et koordinert og helhetlig hjelpeapparat som setter innbyggerne i sentrum.
Et koordinert og helhetlig hjelpeapparat krever gode forutsetninger for tverrfaglig samarbeid og
samordning. Dette skal tilrettelegges gjennom tverrfaglige samarbeidsstrukturer, tydelige rutiner og
forpliktende avtaler.

Utfordringer
Det er lettere å fange opp og ha god kontroll på barn og unge med klare behov for assistanse, tilrettelegging eller støttetiltak gjennom etablerte ansvarsgrupper og IP til de som ønsker det.
Fellessonebarn fanges ikke opp på samme måte. Her kommer vi oftere senere inn, noe som kan gjøre
det mer utfordrende å finne gode tiltak.
Sør-Fron kommune er en liten kommune, som fører til færre sosiale møteplasser enn hva en forventer
å finne i en større by. Dette fører til mindre mangfold i forhold til aktiviteter.
Tjenestetilbudene kan oppleves som sårbare fordi det er få ansatte innenfor hvert enkelt fagfelt. Dersom
fagpersoner blir borte fra jobb kan dette oppleves ganske dramatisk, og gi en reduksjon i tjenestetilbudet.
Økonomiske innsparinger i kommunen kan blandt annet medføre mindre bruk av vikarer ved sykdom/
permisjoner og oppsigelser.
Tverrfaglig samarbeid er noe som må jobbes med i enhver kommune. Det er viktig at både ledere og
ansatte har fokus på tverrfaglig samarbeid og forståelse for andre fagpersoner og yrkesgrupper.
Samarbeidsstrukturen som er valgt i Sør- Fron kommune, med felles barnevern med Ringebu og felles
PPT med Nord-Fron og Ringebu, kan nok i noen tilfeller være utfordrende i forhold til tverrfaglig
samarbeid.
Anonymisering kan være en utfordring i en liten kommune.
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Hvem ser barn og familiene når og hvor
Direkte kontakt med alle barn:
 Jordmor og fastlege: før fødsel
 Helsestasjon
 Barnehage
 Skole
Indirekte kontakt med barn:
 NAV
 Politi
 Psykisk helse for voksne
 Fastlege
 Barnevern

Behandlingslinjen
Sykehuset innlandet, i samarbeid med utvalgte kommuner, har utarbeidet fire behandlingslinjer:
1. Gravide med rusproblemer
2. Barn av sped- og småbarnsforeldre med rusproblemer
3. Gravide med psykiske problemer
4. Barn av sped- og småbarnsforeldre med psykiske problemer
Behandlingslinjene er utviklet i tråd med Nasjonal helse og omsorgsplan, St.mld. ”Se meg”, Samhandlingsreform, Forskrift om barneansvarlig, LAR-retningslinjer, ROP-retningslinjer med mer. Sør- Fron har
inngått forpliktende samarbeid med Sykehuset- Innlandet om implementering av behandlingslinjene
i kommunen. Behandlingslinjene fører til at alle pasienter skal bli møtt på en likeverdig måte. Målene
med behandlingslinjene er at tjenestene skal være helhetlige, sammenhengende og preget av respekt,
solidaritet og likeverdighet. Tidlig oppdagelse og bedre i varetakelse av barn og pårørende er også ett
viktig mål med behandlingslinjene. Gjennom Behandlingslinjene er kommunen med i ett opplæringsprogram, som fører til bedre kvalitet og økt kompetanse. Ny kunnskap blir gjort kjent og tas i bruk. I
forbindelse med opplæringsprogrammet har Sykehuset- innlandet utarbeidet et opplæringsprogram,
der de fleste tjenester/ instanser som jobber med barn og unge deltar. I forkant av opplæringsprogrammet
har det blitt gjennomført en questback undersøkelse, for å kartlegge hva slags kompetanse kommunene
trenger mer av.

Tverrfaglig samarbeid
Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i risiko er en forutsetning for å bedre barn og unges oppvekstvilkår. På denne måten kan barn, unge og voksne med behov lettere fanges opp av hjelpeapparatet
for å få et best mulig og helhetlig tilbud. Siden problem rundt barn og unge ofte er sammensatte er
det nødvendig å tenke nettverk og familie i tillegg til individet. Forebyggende team ønsker derfor at
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det dannes ett familieteam som er med og utformer behandling rundt slike familier og enkeltpersoner
som trenger hjelp fra behandlingsapparatet. På denne måten får kommunen et koordinerende team,
som blant annet sørger for at behandlingslinjene utarbeidet av sykehuset innlandet, Lillehammer,
sammen med kommunene, blir fulgt. Behandlingslinjene for sped- og småbarn med foreldre med rusproblemer og sped- og småbarn foreldre/foresatt med psykiske vansker/lidelser har som mål å oppdage
barn av disse foreldre så tidlig som mulig, slik at barna kan få hjelp. Behandlingslinja skal sørge for at
barn blir sett og ivaretatt og at hjelpeapparatet handler ved en bekymring. Et annet mål med behandlingslinjen er å rydde i et komplekst landskap av tjenester, prosedyrer og behandlingsmetoder slik at hjelpen
som gis til målgruppen, er koordinert og helhetlig og ikke belaster pasienten eller dennes familie unødig.
Behandlingslinjene forutsetter en overlappende og samtidig innsats fra ulike tjenester og nivåer.

Tverrfaglig kompetanseutvikling
Felles opplæring betyr felles forståelse. Tverrfaglig samarbeid kjennetegnes ved arbeid om felles mål. Det
forutsetter en felles holdning til og en integrasjon av andre faggruppers grunnlag og kunnskap.
Arbeidsgruppen foreslår derfor at det lages en plan for kontinuerlig opplæring i tverrfaglig samarbeid og
samarbeidsrutiner i Sør-Fron kommune. Det bør være felles opplæring i felles verktøy, som for eksempel
prosedyrer, rutiner, metoder/verktøy. I tillegg ønskes det felles fagdager for alle som jobber med barn og
unge direkte og indirekte.
Aktuelle samarbeidspartnere rundt barn, unge og deres familie:
Helseavdeling(legetjenesten, helsestasjon, jordmor), pleie- og omsorgsavdeling(fagseksjonen), og oppvekst.
 Barnevern
 PP-tjenesten
 Politi
 NAV
 Tannklinikken
 2. linjetjenester
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Møtepunkter blant faginstanser på 1. og 2. linje
Her er en oversikt over eksisterende møtepunkter blant faginstanser på 1. og 2. linje:
Møte

Hvem deltar

BUP dager

Alle på 1. linje er invitert. Både anonyme og
Helsesøster koordinerer. ikke-anonyme saker
meldes opp og drøftes

BUT (barne- og ungdomsteam)

Oppvekstsentrene,
ungdomsskolen barnevern, PPT, fagseksjonen,
helsestasjon.
Barne- og ungdomskonsulent koordinerer.

Hensikt med møtet

Hyppighet
4 x pr år

2 x hvert halvår på
Drøfte anonyme og
hvert oppvekstsenter
ikke- anonyme saker.
BUT gir råd og veiledning og ungdomsskole
til oppvekstsentrene
og ungdomsskolen om
videre håndtering av
sakene. Se egne retningslinjer.

Barnevern, helsestasjon, Barnevern, helsestasjon, Drøfte konkrete saker
psykisk helse.
psykisk helse
der flere parter er inne.

4 ganger pr år

Helsestasjon og barneog ungdomskonsulent

1 x pr mnd.

Helsestasjon og psykisk
helse ved barne- og
ungdomskonsulent.

Drøfte konkrete saker
der partene er inne,
samt samordne ungdomsskoletiden.

Behandlingslinja for sped- og småbarn med foreldre/foresatte med rusproblemer og eller psykiske
lidelser.
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Styringsgruppe
Ledere for de som sitter i familieteam koordinerer teamet. Må avgjøre spørsmål som er vanskelige for
familieteam å avgjøre. Styringsgruppa avgjør og definerer prioriteringer. Er ansvarlige for handlingsplanen og er ansvarlig for tilrettelegging for at handlingsplanen blir fulgt. Styringsgruppa skal ha
ansvar for tverrfaglige rullerende opplæringsplaner.

Ressursgruppe
Ressursgruppe er et tverrfaglig forum der ulik fagkunnskap er samlet. Dette skal sikre at barn, unge og
familier får rett hjelp til rett tid. Ressursgruppen består av de ulike tjenester og samarbeidspartnere som
har kontakt med barn og familiene. Det kan være nyttig med et slikt forum en gang hvert halvår.
Innspill og evaluering av handlingsplanen gjøres i ressursgruppen. Fagpersoner fra ressursgruppen
trekkes inn i familieteamet ved behov. Aktuelle etater/tjenester i ressursgruppa er helsesøster, psykolog,
lege, barnevern, psykisk helse, PPT, oppvekstsenter/ ungdomsskole, fysioterapeut, politi, tannklinikk,
NAV, ungdomsklubben. Styringsgruppa har ansvar for organisering av ressursgruppens møter.

Familieteam
Familieteam er en liten tverrfaglig gruppe der ulik fagkunnskap er samlet. Dette skal sikre at barn,
unge og familier får rett hjelp til rett tid. Dette teamet vil være et koordinerende team, som blant
annet får ansvar for at behandlingslinjene blir fulgt. Familieteam skal jobbe tett på familien og det
aktuelle barnet.
 skal optimalisere ressursene rundt barn og unge, slik at alle saker/ meldinger blir fulgt opp og be		
handlet raskt og effektivt.
 fatter ikke vedtak, men skal kanalisere til rett hjelpeinstans. Det skal følge opp saker i tråd med om
at tiltak fungerer som forventet.
 skal også være ett forum for utveksling av fagkunnskap på tvers av profesjoner. I tillegg til saksbe
handling kan møtene benyttes til fagtema, case eller annen relevant informasjonsutveksling.

Familieteamet i Sør-Fron kommune
Familieteam består av helsesøster, barnevern, psykisk helse ved barne- og ungdomskonsulent og
psykolog. Andre fagprofesjoner kalles inn ved behov. En person fungerer som kontaktperson/koordinator
for gruppa.

Melding av saker til familieteam
Alle kan i utgangspunktet melde saker til drøfting, både fagpersoner og foreldre/foresatte. Saker kan
meldes til en av fagprofesjonene som deltar fast i gruppa. Når saker blir meldt fra skole og barnehage
skal rektor/ oppvekstsenterleder orienteres. Det er spesielt viktig at de som arbeider med barn og unge
oppdager problemer og avvik. Alle som har mistanke om at barn og unge har problemer, plikter å
melde fra om dette.
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Det skal være lav terskel for melding av saker dersom en har uro/ bekymring for barn med f.eks.:
 bekymring undring rundt samspill og tilknytning
 psykisk og fysisk utvikling
 rusmidler hos mor/far
 psykisk helse hos mor/ far
 endret adferd
 lærevansker
 mobbing
 sosiale/ emosjonelle problemer
 helseproblemer
 familieproblemer
Melding av saker til drøfting kan gjøres til koordinator. Det er ett mål at saker (såfremst det ikke handler om vold/ seksuelle overgrep) har underskrevet samtykke fra foreldre/ foresatte. Dersom det ikke
foreligger samtykke drøftes saker anonymt.
Det foreslås å utarbeide en veileder/informasjonsskriv om hvordan henvise til familieteamet som deles
ut til aktuelle samarbeidspartnere.

Arbeidsform for familieteamet
I alle saker som blir meldt til teamet er det krav om at saken blir drøftet og/eller sendt videre til rett
faginstans.
Alle saker som drøftes i familieteam er konfidensielle, og alle som deltar i teamet er underlagt lov om
taushetsplikt. Taushetsplikten skal ikke bli til hinder for helhetlige løsninger.
Saker som blir meldt skal så raskt som mulig drøftes i familieteamet, og om nødvendig kan det kalles inn
til ekstraordinært møte.
Det skal gis tilbakemeldinger på status/resultat av drøftinga til dem som meldte saken.
Møte hver måned. Halvårlig møteplan. Møteplikt for faste medlemmer, hver etat har et fast medlem, og
en vara.
Saksliste, med informasjon om meldte saker sendes ut av kontaktperson/ koordinator en uke for teammøte.
Koordinator/ kontaktperson er møteleder.
Den som melder inn en sak til møtet er ansvarlig for å presentere hele saken i møtet der den skal behandles. Det er ønskelig at det foreligger nok informasjon om saken i innkallinga til at møtedeltakerne kan
forberede seg.
I møtet avklares videre fremdrift, ansvar for oppfølging og deltagelse i den enkelte sak.
Referat etter hvert møte. Der det kommer frem videre fremdrift, ansvar for oppfølging og deltakelse i
den enkelte sak. Legge til rette for forsvarlig journalføring i eksisterende systemer.
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Utvidet familieteam, (Barne- og ungdomsteam)
Består av familieteamet, PPT, fysioterapeut, psykisk helse- voksne. Fortsetter i samme form som barne- og
ungdomsteamet har jobbet tidligere. Følger Barne- og ungdomsteamet sine retningslinjer. Behovet for
ett slikt team må vurderes når familieteamet er på plass.

Taushetsplikt og samtykke
Forebyggende team ønsker ikke at taushetsplikten skal være til hinder for å samarbeide og hjelpe barn
i risiko.
Utveksling av informasjon er en forutsetning for koordinering av tjenestetilbudet. Det er samtykke fra
den som har krav på taushet i de ulike regelverkene som gir best forutsetning for gjennomføring av
tverretatlig samarbeid under dagens regelverk. Unntak fra taushetsplikten ved samarbeid mellom de
ulike tjenestefelt er samtykke og anonymisering (NOU 2009:22).
Når opplysninger gis i anonymisert form, brytes ikke taushetsplikten. Selv om mange individualiserende
kjennetegn tas bort/endres er det fare for at det likevel er gjenkjennbart hvem opplysningene angår,
eller at de koples til feil personer. Dette kan være en utfordring i en liten kommune som Sør-Fron.
Et samtykke kan være muntlig eller skriftlig. Begge deler er juridisk bindene, men det er en fordel at
det er skriftlig pga dokumentasjonshensyn.
For at et samtykke skal være gyldig så må det være et informert samtykke. Det betyr at den som gir
samtykket må ha fått vite hva samtykket nærmere består i og hvilke konsekvenser det kan ha å gi
det. Tjenestemottaker må også få vite hvem som inngår i det teamet han/hun gir samtykke til at hans/
hennes problem skal drøftes i. Tjenestemottaker skal også være informert om at han/hun kan begrense
hvem opplysninger skal gis til.
Forebyggende team har utarbeida forslag til et samtykkeskjema som kan brukes av alle tjenestene i
Sør-Fron.

Tiltak
I denne handlingsplanen har vi delt tiltak i primær-, sekundær- og tertiærforebyggende tiltak. Med
primærforebyggende tiltak mener vi universelle tiltak som rettes mot ”alle”. Disse tiltakene forsøker å
forhindre at et problem, skade eller sykdom oppstår. Sekundærforebyggende eller selektive tiltak har
som mål å avdekke et problem, sykdom eller sykdomsrisiko før det kommer symptomer på sykdom,
samt redusere følgende av sykdom som er blitt diagnostisert. Sekundærforebyggende er ikke alltid like
lett å skille fra behandlingsvirksomhet. Tidlig intervensjon vil være et sekundærforebyggende tiltak.
Andre eksempler er veiledning om kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt til personer med økt sykdomsrisiko eller etablert sykdom knytta til levevaner. Tertiærforebyggende tiltak tar sikte på å hindre at
konsekvensene av sykdom og funksjonshemminger medfører ytterligere plager for den det gjelder.
Eksempler er fysioterapi etter et benbrudd og sosiale støttetiltak ved psykisk sykdom.
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Aldersgruppen 0-5 år
Tiltak

Ansvar

Tidsrom

Lavterskel tilbud/ åpen dør prinsipp

Helsesøstertjenesten

kontinuerlig

Hjemmebesøk etter fødsel innen 1-2 uker

Helsesøstertjenesten

kontinuerlig

Tidlig hjemmebesøk i løpet av 1-2 døgn i barselperioden ved spesielle behov f.eks. ammeproblemer.

Helsesøstertjenesten

kontinuerlig

Konsultasjon på helsestasjon ved 6 uker, 2 mnd., 3
mnd., 4 mnd., 5 mnd., 6 mnd., 7-8 mnd., 10 mnd.,
12 mnd., 15 mnd., 18 mnd., 2 år og 4 år.

Helsesøstertjenesten

kontinuerlig

Konsultasjoner med tettere intervall ved behov.

Helsesøstertjenesten

kontinuerlig

Legekonsultasjon ved 6 uker, 6 mnd., 1 år og 2 år.

Helsesøstertjenesten

kontinuerlig

Premature barn, dvs barn født før uke 37, skal
følges opp hyppigere i følge egen veileder.

Helsesøstertjenesten

kontinuerlig

EPDS- screening av gravide og barselkvinner i forhold til depresjon og angst.

Jordmor/helsesøstertjenesten.

kontinuerlig

TWEAK- kartlegging av alkoholbruk i svangerskap

Jordmor/ fastlege.

kontinuerlig

Trillegruppe

Brukerstyrt/ helsestasjon
er kontaktbase.

kontinuerlig

Barseltrim på STERK OG SMIDIG

FYSAK Nord-Fron
Helsestasjon informerer

kontinuerlig

2 års konsultasjon med språk- kartlegging SATS 2.

Helsesøstertjenesten

kontinuerlig

4 års konsultasjon med språk- kartlegging SPRÅK4.

Helsesøstertjenesten.

kontinuerlig

Tras- språkkartlegging fra 2-5 år i barnehagene.

Barnehagene.

Kontroll motorikk 5 mnd.

Fysioterapeut

kontinuerlig

Årlig

Ønskende tiltak

Ansvar

Tidsrom

Evaluering

Undervisning og informasjon til personalet i
barnehage og skole/på foreldremøter.
Hvem er de ulike tjenestene? Hva kan de tilby?

Familieteam/
ressursgruppe

Utvide kartlegging i barnehagen ved bruk av ulike
kartleggingsmodeller etter behov

PPT/Barnehagen/
Helsesøster for barn
som ikke går i barnehage?

Opplæring i den vanskelige samtalen med barn
eller foreldre m/ekstern foreleser

Styringsgruppe/Familieteam

Jobbing på systemnivå for å forebygge på
individuelt nivå eksempelvis PALS, veiledning. En
enhetlig tankegang for alle oppvekstsenter.

Styringsgruppe og
Familieteam

Bruk av felles samtykkeskjema for alle instanser i
kommunen

Familieteam/
styringsgruppe

Veiledning til foreldre med minoritets- bakgrunn og
de som kommer som arbeidsinnvandrere

Familieteam

Gode melderutiner til PPT og barnevern
Rutiner om varsling til helsestasjonen ved
nytilflyttede barn.
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Oppvekstsenterleder/
NAV

Evaluering

Aldersgruppen 6-12 år
Tiltak

Ansvar

Tidsrom

Evaluering

Skolestartundersøkelsen med legeundersøkelsekartlegging av alle barn før skolestart

Skolehelsetjenesten

kontinuerlig

Foreldreskole til alle foreldre i 1 trinn

Kommunalt FAU

kontinuerlig

Trivselssamtale i 3 trinn med fokus på kosthold,
egenomsorg og fysisk helse

Skolehelsetjenesten

kontinuerlig

Trivselssamtale i 7 trinn med fokus på overgang til
u-skolen, tobakk- rus, egenomsorg og trivsel

Skolehelsetjenesten

kontinuerlig

Helsesøster har fast kontortid på alle oppvekstsentrene x1 pr uke. Lavterskel tilbud- åpen dør
prinsipp.

Skolehelsetjenesten

kontinuerlig

Ungdomsklubb på Listadhaugen

Ungdomssekretær

kontinuerlig

MOT

Ordfører

2013

Jentegrupper/ guttegrupper
De skoler/klasser som ønsker det kan
sette i gang jente/guttegrupper.

Barne- og ungdomskonsulent

2012- 2015

2015

Ønskende tiltak

Ansvar

Tidsrom

Evaluering

Undervisning og informasjon til personalet i
skole/ på foreldremøter

Familieteam

2013

2014

Hvem er de ulike tjenestene? Kva kan de tilby?
Opplæring i den vanskelige samtalen med barn
eller foreldre
Utvide kartlegging i skolen ved bruk av ulike
kartleggingsmodeller etter behov

Skole/PPT for barn
som ikke går i barnehage?

Jobbing på systemnivå for å forebygge på individuelt PPT, Styringsgruppe
nivå eksempelvis PALS, veiledning. En enhetlig
og ressursgruppe
tankegang for alle oppvekstsenter.
Opplæring i den vanskelige samtalen med barn
eller foreldre m/ekstern foreleser

Styringsgruppe/
familieteam

Utvidet tilbud om leksehjelp ut barneskolen

Styringsgruppe,
politikere

Bruk av felles samtykkeskjema for alle instanser i
kommunen

Familieteam/ styringsgruppe

Gode melderutiner til PPT og barnevern
Rutiner om varsling til helsestasjonen ved ny
tilflyttede barn.

NAV Oppvekstsenterleder
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Aldersgruppen 13-18 (19) år
Tiltak

Ansvar

Tidsrom

Evaluering

2014

Helsesøster har fast kontortid på u-skolen x2 pr uke, Skolehelsetjenesten
Lavterskel tilbud- åpen dør prinsipp.
Ungdomsklubb på Listadhaugen.

Ungdomssekretær

Trivselssamtale i 8 trinn med fokus på psykisk helse,
kosthold, tobakk- rus.

Skolehelsetjenesten

Foreldreskole til foreldre i 8 trinn.

Kommunalt FAU

Kartlegging

Fagseksjonen

2013

MOT

Ordfører

2013

Jentegrupper/ guttegrupper

Barne- og ungdomskonsulent

2012- 2015

ØPP, Örebro Preventive Program (Rusforebygging)

Fagseksjonen

2013

Ungdomsråd

Ungdomssekretær

Gjennomføre ungdomsundersøkelse på ulike trinn,
for å sikre kunnskap om målgruppen og sikre at
tiltak stemmer med utfordringene

De skoler/klasser som ønsker det kan sette i gang
jente/guttegrupper.

2015

Utfordre ungdomsrådet til å være mer aktivt i forhold
til planlegging og gjennomføring av ungdomstiltak.

Ønskende tiltak

Ansvar

Tidsrom

Evaluering

Undervisning og informasjon til
personalet i skole/på foreldremøter

Familieteam

2013

2014

Jobbing på systemnivå for å forebygge på
individuelt nivå eksempelvis PALS, veiledning. En
enhetlig tankegang for alle oppvekstsenter.

Styringsgruppe og
Familieteam

Bruk av felles samtykkeskjema for alle instanser i
kommunen

Familieteam/ styringsgruppe

Opplæring i den vanskelige samtalen med barn eller Styringsgruppe/
foreldre m/ekstern foreleser
familieteam
Gode melderutiner til PPT og barnevern
Tilby leksehjelpordning på ungdomsskolen
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Styringsgruppe,
politikere

Aldersgruppen 0-6 år
Tiltak

Ansvar

Tidsrom

Evaluering

BUT (Barne- og ungdomsteam)
Tverrfaglig drøfting og veiledning i forhold til saker
som meldes inn fra barnehage og skole. Fokus på
bruk av samtykke.

Fagseksjonen, barnevern,
ppt, helsestasjonen,
psykolog, skole/barnehage

2 ganger pr.
halvår

Årlig

Basseng gruppe for barn med ulike behov i
samarbeid med Nord-Fron

Fysioterapitjenesten

Kontinuerlig

Rapport 2 x pr
år på individnivå

Tiltak

Ansvar

Tidsrom

Evaluering

Sommerklubb. (Ferietilbud til barn med spesielle
behov)

Barne- og ungdomskonsulent

Kontinuerlig Årlig

BUT (Barne- og ungdomsteam)
Tverrfaglig drøfting og veiledning i forhold til saker
som meldes inn fra barnehage og skole. Fokus på
bruk av samtykke.

Fagseksjonen, barnevern,
helsestasjonen,
psykolog, ppt, skole

2 ganger pr.
halvår

Basseng gruppe for barn med ulike behov i
samarbeid med Nord-Fron

Fysioterapitjenesten

Kontinuerlig Rapport 2 x pr
år på individnivå.

Tiltak

Ansvar

Tidsrom

Sommerklubb. (Ferietilbud til barn med spesielle
behov)

Barne- og ungdomskonsulent

Kontinuerlig Årlig

BUT på ungdomsskole (Barne- og ungdomsteam)
Tverrfaglig drøfting og veiledning i forhold til
saker som meldes inn fra skole. Fokus på bruk av
samtykke.

Fagseksjonen, barnevern,
helsestasjonen,
psykolog, ppt, skole

2 ganger pr.
halvår

Basseng gruppe i samarbeid med ungdomsskolen

Fysioterapitjenesten

Kontinuerlig

Ansvar

Tidsrom

Evaluering

2 ganger pr.
halvår

Årlig

Kontinuerlig

Rapport 2 x pr
år på individnivå

Aldersgruppen 7-12 år

Årlig

Aldersgruppen 13-18 (19) år
Evaluering

Årlig

Ønskede tiltak
Tiltak
Gode melderutiner til PPT og barnevern
Utvide bruk av familieråd som metode i andre
tjenester enn barnevern

Styringsgruppe
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Aldersgruppen 13-18 (19) år
Tiltak

Ansvar

Tidsrom

Ansvarsgrupper og individuell plan.

Ledere, koordinerende
enhet

Kontinuerlig

PMTO – Veiledning til foreldre med barn som har
store atferdsvansker

Barnevern

MST – Veiledning til foreldre med ungdom som har
store atferdsvansker

Barnevern

Familieråd

Barnevern

Evaluering

Ressurser
Det er sannsynlig at et familieteam vil kreve mer ressurser fra etatene i Sør- Fron kommune i en periode,
men at dette vil gagne kommunen på sikt. Kommunen må derfor ta høyde for økt ressursbehov i
innvolverte etater. Det kan evt. være mulig å søke om prosjektmidler.
Det må også være ressurser til gjennomføring av nødvendig kompetanseheving, og felles fagdager.
Noen av tiltakene krever økte ressurser, som utvidet leksehjelpsordning. Utfordninger knyttet til
ressurser er det politikere og styringsgruppe som må ta stilling til.

Videre arbeid
 For at handlingsplanen skal få fundament og utvikle seg videre er vi avhenginge av solid politisk og
administrativ forankring.
 Etablering av familieteam, ressursgruppe og styringsgruppa
 Gjøre tilbudet kjent, informasjon, møter, brosjyrer
 Evaluering av handlingsplanen, målet er en dynamisk plan.
 Ønsker familiens hus. Utrede samlokalisering av virksomhetene barn og unge.
 Med denne tverrfaglige handlingsplanen har Sør- Fron kommune nå mulighet til å få et godt
utgangspunkt for å samordne viktige tjenester og sikre barn og unge i Sør-Fron kommune en trygg
og god oppvekst.
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”Varme hender er bra, men det er
føttene som bringer oss videre!”

