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Bakgrunn / åpning

Bakgrunn for prosjektet

I Vest-Oppland har kommunene Gran, Lunner, Østre- og Vestre
Toten, Nordre- og Søndre Land og Gjøvik kommune deltatt. I under-

Etter vellykket gjennomføring av prosjektet «Med barnet i mente»

kant av 140 deltakere har gjennomført kompetanseprogrammet,

i Gudbrandsdalen og Valdres i perioden 2012- 2014, ble det

5 felles «Tidlig Inn» dager for alle. Vi har hatt 3 arbeidsseminarer

oppstart i Vest-Oppland høsten 2014. Med denne konferansen

der deltakerne ble delt i to mindre grupper og fikk fordypning i

for Vest-Oppland har 25 kommuner gjennomført kompetanse-

temaer fra både behandlingslinje og «Tidlig inn« og avslutningsvis

programmet og innsatsen tas deretter videre til Hedmark i 2016.

konferansen denne rapporten er et referat fra.

MED BARNET I MENTE – TIDLIG INN

3

Bakgrunn / åpning

Arbeidsseminar 1

Arbeidsseminar 2

Arbeidsseminar 3

Den minste pasientens helsetjeneste

Behandlingslinjen, samhandling og

Samhandling- muligheter og utfordringer

v/Kerstin Söderström

koordinering

v/Halvor Fauske, professor Høgskolen i Lillehammer

v/ Kerstin Søderstrøm,
Handle på bekymring

Den nødvendige samtalen som inngangsporten

Felles forståelse som omdreiningspunkt

v/ Kerstin Søderstrøm og Eva Marianne Rønning

til samhandling. Flerfaglighet og samhandling i

Kan kasusformulering være en veg å gå?

Miniforelesning og gruppearbeid

hjelpe- og vurderingsprosesser.

v/ Kerstin Søderstrøm og Eva Marianne Rønning

Den vanskelige samtalen

Taushetsplikt og samtykke

Miniforelesning om fasene i behandlingslinjen.

v/ Hanne Bjerkeland, FMO

Kommunenes hjørne

Gruppearbeid, dialog, de gode erfaringer

Miniforelesning, øvelse: Innhente samtykke ,

Siste runde før avslutningskonferansen

refleksjon

v/Anne Moberg

Miniforelesning og gruppearbeid

Kommunenes hjørne
v/ Anne Moberg

Å sette et tverrfaglig samarbeid

Erfaringer fra veiledningen v/ veisøkere og veiledere

v/ Eva Marianne Rønning

Lederstemmer og andre stemmer om endrings – og

Miniforelesning om fasene i behandlingslinjen.

implementeringsprosessen

Gruppearbeid, dialog, de gode erfaringer

«Med barnet i mente» er et utviklingsarbeid tilknyttet behan-

tilnærming til hva man kan gjøre og hvem man skal henvende

dlingslinjene for gravide, sped- og småbarnsfamilier i risiko.

seg til.

Allerede for ti år siden ble det erkjent at behandlingsapparatet
i for liten grad oppdaget og satte inn tidlig hjelp til risikout-

BUP Oppland og KoRus-Øst har forent arbeidet med behan-

satte gravide, sped- og småbarn. Dette til tross for at vi vet at

dlingslinjene og opplæringsprogrammet «Tidlig inn» slik at

omsorgssvikt og barndomsbelastninger kan gi negative konse-

kommunene har fått innføring i verktøy og metoder for tidlig

kvenser gjennom hele livsløpet.

intervensjon overfor gravide, deres partnere og småbarnsfamilier. Opplæringsprogrammet ble tilbudt syv kommuner i

«Tidlig inn» er et opplæringsprogram som gir kompetanse

Vest-Oppland og prosjektet ble avsluttet med en erfaringskon-

innen tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse,

feranse på Strand hotell i Gjøvik den 9. desember 2015.

rusmidler og vold i nære relasjoner. Kommunalt ansatte som i
det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere

I denne rapporten følger referat fra åpningsinnleggene,

får gjennom «Tidlig inn» gode verktøy og metoder til å spørre

kommunens presentasjoner og postere, samt noen vedlegg.

om alkohol, psykisk helse og vold. I tillegg vil det gi de ansatte

Hensikten med å publisere erfaringene er å bidra til at andre

mot til å handle på grunnlag av svarene, samt en systematisk

kan dra nytte av det arbeidet som hittil er gjort.
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Bakgrunn / åpning

Et viktig satsningsområde – Sykehuset Innlandet
På landsbasis ble 56.000 barn og unge behandlet innen psykisk
helsevern i 2014. Fagsjef i divisjon Psykisk helsevern Marianne
Lundgård peker på at det er mye å hente på å jobbe forebyggende.
Hele satsingen som legges i dette prosjektet har barnets utvikling
som mål. Men hvem er dette barnet?
- Fellesnevneren er at de er barn av foreldre som har en definert
sykdomstilstand. Ellers er de ulike, både med tanke på alder,
utvikling, personlighet, evner, sosiale grupper, rammebetingelser,
kulturell, etnisk og religiøs bakgrunn, sa Lundgård i sin åpningstale
under konferansen.
Hun mener det er viktig at alle hjelpere tar ansvar for at pasientene
også blir godt ivaretatt i overgangene mellom de ulike delene
av hjelpeapparatet. For at dette skal være mulig må systemene
bli bedre til å snakke sammen. Fokuset skal være på et hjem til
hjem-perspektiv, slik at barna som lever i risikofamilier raskt blir
fanget opp og sikres en trygg oppvekst.
- Det handler om å ta ansvar for det man ser. Ansvaret krever
handling, og det er ikke nok å se eller bekymre seg. Man må ta
ansvar for å gjøre noe med det man ser, sa Lundgård.

Marianne Lundgård, fagsjef i divisjon psykisk helsevern
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Bakgrunn / åpning

Et viktig perspektiv
– utviklingsarbeid som kommunalt laboratorium
Systemer som snakker sammen og samhandling er et begrep

- Utviklingsarbeidet som er gjort hittil både i vår og de andre kom-

også hos kommunalsjef for helse, omsorg og velferd i Østre Toten

munene er en viktig milepæl som nå skal tas videre etter prinsippet

kommune. Kommunalsjef Lisbet Kjøniksen tok utgangspunkt i

om å la de tusen blomster blomstre, sa Kjøniksen.

dette da hun som representant for de kommunale tjenestene
ønsket velkommen.
-Det er en realitet at de som skal hjelpes utfordres av en stadig økende
kompleksitet. Derfor er det sjeldent noen som har løsningen alene.
- Vi er avhengige av samarbeid og samhandling med andre aktører.
Det å bli kjent gir en lavere terskel for å ta kontakt når man sitter
med en vanskelig sak. I tillegg kan det å komme sammen rundt
felles utfordringer gi oss noen felles plattformer, sa Kjøniksen og
la vekt på at systematikk vil bidra til å heve kvaliteten gjennom økt
standardisering og en ensartet praksis. Dette gir også forutsigbare
arbeidsprosesser for dem som mottar behandling, oppfølging og
tjenester.
Samtidig er det viktig å huske at det er den enkelte pasients ønsker
og behov som skal vektlegges.
Kjøniksen ser på arbeidet som er gjort i disse syv kommunene som
et kommunalt laboratorium av mangfold hvor man kan teste ulike
erfaringer. Dette gir igjen en bedre oversikt over hvilke tiltak som
gir ønsket effekt. Å jobbe sammen om felles utvikling gir merverdi
på flere områder, både for dem som jobber med det, samt de
involverte barn og foreldre.
Jo mer man får prøvd ut ulike modeller i ulike kommuner, jo mer
får man sett hvordan det virker. Blir det godt dokumentert kommer
alle seg videre med den faglige biten og kvaliteten heves slik at
kommunene jobber mer kunnskapsbasert.
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Lisbet Kjøniksen, kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Gran kommune

Felles forståelse for de minste barna – Gran kommune
Presentasjonen fra Gran kommune ble holdt av barne- og familiesjef

ninger i samme sak. Det å ha kjennskap til hverandres oppdrag er

Anne Grethe Hole-Stenerud, leder for jordmor- og helsesøster-

helt avgjørende. Å ha en klar og felles forståelse er utrolig viktig

tjenesten Jorun Haukeli, samt barnevernsleder Tone Gulbrandsen.

når det kommer til slike saker der det er stor bekymring og mange
involverte instanser, sa Anne Grethe Hole-Stenerud.

Da kommunen ble introdusert for «Tidlig Inn» var det allerede en
ny organisering av aktuelle tjenester på gang. Derfor ble opplæring-

Målsettingen for kommunen ble dermed å kunne gi tidlig, tverrfaglig,

sprogrammet brukt som bensin inn i den nye organiseringsprosessen.

helhetlig og effektiv hjelp, og det håper de å kunne gi gjennom

Gjennom en konkret sak fikk kommunen et veiledningsløp som

handlingsveilederen. Spørsmålene de stilte seg var:

endte i å spisse en handlingsveileder knyttet til problemstillinger

• Hva må alle ha et blikk for?

rundt gravide, spe- og småbarn.

• Bekymring for et barn (og behov for innsats fra flere tjenester)
• Samarbeidsmøte

- Ulikt perspektiv hos de involverte instansene kan gi ulike forvent-

• Plan for oppfølging, evt. henvisning

Jorun Haukeli, Anne Grethe Hole-Stenerud og Tone Gulbrandsen fra Gran kommune
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Gran kommune

Gjennom «Tidlig Inn» har Gran kommune fått satt særlig fokus på

stund, før en positiv utvikling plutselig kan snu. For å ha muligheten

risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Dette er starten i vurdering

til å gripe inn tidlig nok i slike situasjoner har kommunen etablert

av en eventuell bekymring for et barn, og får man definert en

«forsterket helsestasjon».

bekymring må det organiseres hvem som skal gjøre hva. Et særskilt
ansvar for å koordinere og innkalle til samarbeidsmøte kommer an

– Tiltaket er et tettere oppfølgingsløp enn vi ellers har. Jordmor

på situasjonen barnet er i. Videre må plan for oppfølging gjøres.

tilbyr hjemmebesøk innen en uke, og helsesøster fra sju til ti dager.

Denne skal alle instanser være enige om, og følge. Her skal det

Deretter har helsestasjonen ukentlig kontakt slik at de ser foreldre

også vurderes om det er nødvendig med videre henvisning til

og barn hver uke fram til seksukerskontrollen. Videre har vi laget

andre instanser.

et månedlig besøk fram til to år. Mellom to og fire har vi ikke
laget noe, men vi bør se på om vår innsats her kan forsterkes, sa

Utfordringene kommer hvis vi ikke ser hverandre og samarbeider

Jorun Haukeli, og tenker i retning av samarbeid med barnehager.

tett. Da er det fort gjort at vi glemmer hverandre, sa Jorun Haukeli,

Kommunen er også i dialog med fastleger, da de ser at disse ofte

som ønsker en felles arena hvor man kan drøfte hvem man skal

kan fungere som en viktig aktør i dette arbeidet.

jobbe videre med og hvordan man på best mulig måte kan jobbe
sammen.

– Gjennom prosessen mener vi å ha fått på plass et kvalitetssystem.
Det er viktig nå at tematikken holdes varm hele veien, og at vi har

I arbeidet med å følge familien i etterkant har Gran kommune gjort

en felles forståelse for de helt minste barna. Det beste vi kan gjøre

seg erfaringer på at det for de sårbare familiene kan gå bra en

er å gå sammen, avsluttet barnevernsleder Tone Gulbrandsen.
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Gran kommune

e
t
s
n
i
m
e
d
m
o
d
i
Samarbe
res familier
erfor barn -0-2 år g de

lig innsats ov
Handlingsplan for tid

AN
- Sånn gjør VI I GR

det

ktet:
Hensikten med prosje
barna og
lig hjelp til de minste
Å sikre tidlig og helhet
rus og
d,
er med risiko for vol
deres familier, som lev
til psykisk helse.
utfordringer knyttet
eidet:
Viktige prinsipper i arb
- barnets beste
- tidlig hjelp
lig hjelp
- koordinert og helhet

Dette har vi gjort:

andlingslinjen, for
lan som bygger på beh
Utarbeidet handlingsp
r i risiko.
arbeidet rundt familie
ymring til konkret
er viktige faser fra bek
Handlingsplanen beskriv
oppdage risiko,
og
se
å
å bli trygg på det
handling og handler om
ansvar for
lart
avk
og
g
eid, kartleggin
om forpliktende samarb
er graviditet,
und
ko
risi
ved
or
or er jordm
koordinering. Koordinat
t. Allerede
ko etter at barnet er fød
og helsesøster ved risi
til
ulike områder er koblet
eksisterende rutiner på
rt som tiltak.
ble
eta
rket helsestasjon er
handlingsplanen. Forste
entering av,
lem
imp
og
petanseheving på
Det gjennomføres kom
munen, er
kom
i
am
ste
tak
inn
tøy. Tverrfaglig
ulike kartleggingsverk
.
ressursteam for sakene

Hva

1.

o NAV Hadeland
e
o Psykisk helsetjenest
- Leger
rket barsel
- Kvinneklinikken/forste
and
- DPS, poliklinikk Hadel
rnsteam
- BUP sped- og småba

alle må ha et blikk for



Risikofaktorer



Beskyttelsesfaktorer

Bekymring for et barn

2.

(og behov for innsats

Samtykke innhentes. Ders



Samarbeidsmøte

3.

4.

om samtykke ikke gis,

ting.

mulighet for anonym drøf

ter

artnere kobles inn



Relevante samarbeidsp



Felles forståelse



Ansvarsgruppe ved beh



Individuell plan

ov

Plan for oppfølging evt.

henvisning

Vurdere behov for mer



o
o
5.

fra flere tjenester)

idet før fødsel, helsesøs
ar for å koordinere arbe
ingslinjer.
Jordmor har særskilt ansv
og rus inntrer egne retn
t
idite
grav
Ved
el.
har ansvar etter føds



- å sikre framdrift

rtnere er:
Viktige samarbeidspa
- Barn og familie
ertjenesten
o Jordmor- og helsesøst
en
o Barneverntjenest

er

Handlingsplanens fas

kartlegging
gsverktøy

Bruk av støtte/kartleggin

terket helsesta
Vurdere behov for fors

Følge familien tett nok

sjonsoppfølging

og lenge nok
s



God samhandling på tver



Mul

inntil 2 år
ig behov for oppfølging

- BUP lokalt

www.gran.kommune.no
tlf: 61 33 84 00

MED BARNET I MENTE – TIDLIG INN

9

Østre Toten kommune

Barn som pårørende i Østre Toten
Astrid Fykse er Østre Toten kommunes prosjektleder for barn og

Flytskjema finner du her: https://www.ostre-toten.kommune.no/

unge. Hun la frem deres utviklingsarbeid i programåret. Østre

handlingsveileder-barn-unge-og-foreldreforesatte.304708.no.html

Toten har siden 2012 vært pilotkommune for «Bedre tverrfaglig
innsats» (BTI), en samarbeidsmodell utviklet for målgruppen barn

- Den blå søylen sier noe om når vi skal jobbe på tvers. Det koordi-

av rusmisbrukere og psykisk syke. Dermed har kommunen allerede

nerende møtet er mye det samme som et samarbeidsmøte, men

system for tverrfaglig samarbeid mellom ulike instanser/ tjenester,

i disse møtene ligger det en del systematisk arbeid på forhånd,

som denne satsningen har som målgrupper.

forklarte Fykse, og tenker på at du som ansatt i enkelttjenesten
allerede har sjekket ut hvem som er inne i familien i et bredt per-

Med BTI har kommunen noen rammer for arbeid innen feltet, men

spektiv. Det kan være andre hjelpetjenester som er inne i familien

valgte å takke ja til «Tidlig inn», - som del av arbeidet innen BTI.

uten at det er direkte knyttet til barnet.

Målet med deltakelsen er å i større grad sikre gode samarbeidsrutiner. Samtidig ønsket kommunen å ha fokus på samarbeid på tvers
av utviklingsområder, tilby kompetanseheving og involvere ledere.
Kommunens generelle utviklingsmål er rettet mot å tilby barn som
pårørende bedre og tidligere hjelp. Ett fokusområde ble å få mer
kunnskap om barn til foreldre som får tjenester i rus- og psykiatritjenesten. Gjennom en strukturert kartlegging kom det frem at
tjenestene visste om alle barna til brukere av denne tjenesten.
- Rus- og psykiatritjenesten meldte at kartleggingsskjemaet er et
godt verktøy, men at de antagelig er feil kartleggingsinstans. Det er
muligens tildelingskontoret som bør stå for kartleggingen. På den
måten får vi et bredere spekter av det som blir kartlagt, ikke bare
i forhold til rus og psykiatri. Dermed kan vi også komme tidligere
på banen, sier Fykse.
Hun viste fram handlingsveileder etablert gjennom BTI. I utviklingsarbeidet var et annet fokusområde det å ta i bruk koordinerende
møte, som et samarbeidende møte som kommer rett etter man
har kartlagt foreldre og barn.
Astrid Fykse, prosjektleder for barn og unge
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Østre Toten kommune

Lokal innsats fortsetter
eller avsluttes

Saken slutter

Nei

Undersøkelse
barnevernstjenesten

Nei

Ja

Ja
Ja
Vurder behov for tiltak

Skal det sendes
bekymringsmelding?

Skal andre involveres i
innsatsen?

Saken avsluttes

Snakk med barnet/
ungdommen og eller
foreldrene

Koordinert innsats blir
iverksatt og vurdert
Tiltak settes i verk
Vurdering
Tiltak/vurdering
Koordinerende møte

Oppsummer/konkluder

Skal det opprettes
stafettlogg?
Skal det sendes innkalling
koordinerende møte

Del undringen

Fortsatt koordinert
innsats

Ja

Analyser undringen/
magefølelsen din

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Østre Totens handlingsveileder BTI for arbeid med barn og unge.
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Østre Toten kommune

- I tillegg har vi lagt til at det er den som undrer seg og som er

Det er også verdt å nevne at Østre Toten ga tilhørerne et lite

bekymret som har myndighet til å kalle inn til et koordinerende

musikalsk avbrekk i presentasjonen med sangen og musikkvideoen

møte. Enhetene som blir kalt inn kan ikke si at «dette er ikke min

«I hoppes om en bære kommune». Sangen oppsummerer i takt og

sak» - de skal stille, sa Fykse.

toner hvordan kommunen sammen skal løfte hverandre gjennom
fokus på holdninger, etikk, respekt og at alle er bidragsytere til å

Gjennom arbeidet med «Tidlig inn» og deres eget arbeid med

gi kommunen en sjel.

«BTI» mener kommunen at de har fått en positiv utvikling hvor
flere etterspør egen og andres rolle i arbeidet. De opplever at
samhandling kan være utfordrende, men at det handler minst like
mye om å gi som å få.

«I hoppes, i hoppes, i hoppes
da går det bra

- Det handler ikke bare om at andre har noe vi kan ha bruk for, men

En bære kommune førr alle

også at vi kan ha noe andre kan ha bruk for. Vi må være villige til

dæ vil vi ha

å gjøre noe uten å få noe igjen selv, for det er ikke vi som instans,

Å vara på høgge’ med ønsje

eller andre ansatte som skal få noe igjen – det er barna og forel-

om å få tell

drene som har behov for den kunnskapen vi sitter med, sa Fykse.

At vi får det bære på arbe’
fra mårrå te’ kveld»

I 2016 vil samhandling på tvers fortsatt være et særlig viktig satsingsområde.
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Østre Toten kommune
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Søndre Land kommune

Åpenhet er mulig – Søndre Land
Søndre Land kommune har arbeidet med «Tidlig inn» med utgangspunkt i konkrete saker. Veiledningstilbudet rundt saksjobbingen
var essensielt for å lage bedre systemer. Avdelingsleder ved helse
og familie i Søndre Land, Renate Carita Nordh var med i denne
prosessen som observatør og beskriver arbeidet de har vært gjennom som en banebrytende måte å arbeide på i forhold til gravide
kvinner med stor risiko.
Målet med arbeidet har vært å få godkjent samtykke om samarbeid,
samt åpenhet rundt mulig omsorgsovertakelse rett etter fødsel.
Erfaringene kommunen har gjort seg er at åpenhet gjør situasjonen
veldig forutsigbar for alle parter, Hjelpeinstansene får forberede

Renate Carita Nordh,
avdelingsleder ved
helse og familie

seg og kan trygge og støtte på riktige premisser.
For eksempel kan det å involvere barnevernet i en sak være trauma-

sak – en med voksenperspektiv og en med barneperspektiv – har

tisk for en omsorgsperson, uansett når i hendelsesløpet det skjer.

vært positivt.

Gjennom tidlig åpenhet unngår man situasjoner hvor omsorgsper-

Nå ønsker kommunen å ta erfaringene de har gjort seg i forbindelse

son(er) opplever uforutsigbarhet.

med «Tidlig inn» inn i handlingsplanen for psykisk helse og rus,
samt plan mot vold og trusler i nære relasjoner. I tillegg er per-

- Åpenhet, respekt, å være lydhør overfor hverandre og tjenestene

spektiver fra planen tatt inn i handlingsplan for helse-, omsorg

som samarbeider, og det viktigste av alt – brukerens erfaring, bør

og velferd, samt at kommunen ønsker å ta med «Tidlig inn» i et

prege en slik prosess, sa Nordh, som samtidig la til at en slik åpen

folkehelseperspektiv.

prosess ikke er en selvfølge i alle saker.
- Åpenhet avhenger av mange faktorer. Men det er viktig å stoppe

Nordh påpekte at «det holder ikke bare med kjærlighet», og for

opp litt, ta seg tid og bruke erfaringer i forhold til full åpenhet.

Søndre Land har arbeidet med «Tidlig inn» gjort at kommunen i

For det er faktisk mulig, sa Nordh og la til at den grunnleggende

større grad kan gi rask og god hjelp når det er størst mulighet for

intensjonen er at det skal skje med verdighet og ivaretakelse.

å hjelpe.

Gjennom dette arbeidet har Søndre Land fått kjenne på at det
er viktig å være lydhør overfor hverandre og de samarbeidende

«Fortell meg – og jeg vil glemme,

tjenestene. De har brukt tid på å forberede seg, men også øve seg

vis meg – og kanskje vil jeg huske,

på vanskelige situasjoner, slik som for eksempel når man skal ta

involver meg – og jeg vil forstå.»

den nødvendige samtalen. Å ha med seg to koordinatorer i en slik

Confucius, 450 år f. Kr.

14

MED BARNET I MENTE – TIDLIG INN

Søndre Land kommune

d kjærlighet…
e
m
e
r
a
b
e
k
ik
r
e
Det hold
mhandling
sa
og
id
be
ar
m
sa
r
fo
Vår praksis
– mot felles forståelse

else
Hensikten med deltak
tematisk med tidlig
• Hvordan arbeide sys
kofamilier
intervensjon overfor risi
entere rutiner for å
• Utarbeide og implem
– bruk av
dle
identifisere og han
tøy
erk
kartleggingsv

samarbeid og
• Etablere tverrfaglig
fagteam
samhandling – rutiner
i
vi tverrfaglig samarbeid
• Hvordan koordinerer
enkeltsaker
håndtere konkret
• Hvordan avklare og
nødvendige samtalen
bekymring, og ta den
samtykkeskjema
r vi oss til – øve på
• Viktige ting forberede
scenario

ringer, avgjørelser og
• Barnets beste: Vurde
som angår barn skal ta
handling/ samhandling
t
; også det ufødte barne
hensyn til barnets beste
og
rfor risikofamilier: Rask
• Tidlig intervensjon ove
fra
–
n er størst for å hjelpe
god hjelp når mulighete
arnsalderen
svangerskap og spedb
tlig hjelp: Ulike fag,
• Koordinert og helhe
r er likeverdige
profesjoner og tjeneste
koordinert samarbeid.
bidragsytere i tverrfaglig
være
sesser: Alt vi gjør skal
• Åpne, og lydhøre pro
rfor
ove
t
rhe
hø
lyd
pekt og
preget av åpenhet, res
r
og overfo
hverandres tjenester,
r
perspektiv og erfaringe
ns
ere
ruk
pasientens/b

Erfaringer og resultater
r og
t et felles mål – rutine
• Startet et arbeid mo
prosedyrer
ndlingsplan
et videreføres inn i Ha
• Tidlig inn perspektiv
og rus
for psykisk helsearbeid
ndlingsplan
et videreføres inn i Ha
• Tidlig inn perspektiv
ner
sjo
re rela
mot vold og trusler i næ
et med
et videreføres i arbeid
• Tidlig inn perspektiv
etablering av fagteam
ger
• Deltatt på veilednin

:

- Saksnivå
- Organisasjonsnivå
es i
kjema som skal benytt
• Utarbeidet samtykkes
organisasjonen
sker å ta
ning ved Sanderud. Øn
• Deltatt på scenario tre
eplanen
dette inn i kompetans

e

Søndre Land kommun

Telefon: 957 35 400
C. Nordh
Kontaktperson: Renate

ndre
renate.carita.nordh@so

-land.kommune.no

MED BARNET I MENTE – TIDLIG INN

15

Vestre Toten kommune

Å ha den gravide som en aktiv part – Vestre Toten

at vi sammen med den gravide kan finne fram til sannheten for
akkurat dem, sa Skaar Dyrud.

I Vestre Toten har leder i barnevernstjenesten Dag Østby og ledende
helsesøster Elisabeth Skaar Dyrud vært ansvarlig for «Tidlig inn»/

Kommunen så at det i startfasen trengs en utstrakt samhandling

«Barnet i Mente». Skaar Dyrud presenterte. Jordmor Roya Øver-

for å møte den gravide og hennes situasjon. Her er det særlig

jordet bidro i tillegg med sitt perspektiv på samarbeid etter ti år

jordmor og fastlege som er viktig. Gjennom prosjektperioden fikk

som jordmor i Vestre Toten.

kommunen tid til å jobbe med hvordan instansene samarbeider,
og hvordan de kan tenke seg at det blir bedre.

Kommunen har vært modellkommune i regi av Barne- ungdom- og
familiedirektoratet siden 2010. En statlig satsing overfor gravide

- Vi er alle flinke i vårt fag, men vi må ha respekt for hverandres fag,

og barn 0-6 år av psykisk syke og foreldre med rusmisbruk, samt

og ikke minst være ærlig på hva vi kan og ikke kan, sa Øverjordet.

voldsutsatte. Tross et stort stykke arbeid med tematikken valgte
de å ta del i denne satsingen for å styrke samarbeidet ytterligere. I

Øverjordet ser at det er viktig å ha tid til den nygravide når hun er

framlegget tok Skaar Dyrud for seg brukerperspektivet og hvordan

inne til første møte. Det gir jordmor mulighet til å fange opp ting

de på best mulig måte kunne involvere den gravide utfra den

som ikke nødvendigvis kommer fram umiddelbart. Derfor setter

enkeltes situasjon.

kommunen alltid av en dobbelttime til nygravide, uavhengig om
det er første eller femte barn de skal ha.

- Den gravide og hennes eventuelle samboer eier situasjonen de
er i. Dette byr ofte på utfordringer for oss i apparatet rundt, for

- Den gravide kvinnen skal føle at den som sitter foran faktisk bryr

vi blir fort oppsatt på at det er vi som sitter på sannheten. Vi må

seg og lytter. Det er viktig å ha god tid og være på tilbudssiden.

lære oss å se at også andre tjenester kan sitte på sannheten, eller

Viser du at du bryr deg har du åpnet opp og bidratt til starten
på et godt samarbeid mellom den gravide og hjelpeapparatet,
sa Øverjordet.
Vestre Toten ser at jordmor og fastlege er de instansene de må
starte med for å komme tidlig inn. I tillegg jobbes det aktivt opp mot
andre instanser som psykolog, helsesøster, psykiatriske sykepleiere,
NAV og barnevernet. Hver tjeneste jobber med å implementere
samhandling ut i fra erfaringene gjort under «Tidlig inn».

Jordmor Roya Øverjordet og ledende helsesøster Elisabeth Skaar Dyrud
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Lunner kommune

Lytt til familien – Lunner kommune
Lunner kommune har vært gjennom en meget lærerik prosess på

usikker at det ofte ikke blir godt nok samarbeid. Her er det viktig

flere plan i arbeidet med «Tidlig inn». Tjenesteleder for familie og

å rydde i egen forståelse, ha noen å diskutere med, både innad i

flyktningetjenester Janicke Brechan, forklarte hvordan deres tidlige

egen tjeneste, men også i tverrfaglige nettverk.

og massive innsats ble for mye for den involverte familien. Derfor
skiftet kommunen etter hvert fokus fra «Tidlig inn» og valgte å ha

Lunner kommune har kjent på utfordringen i å være en liten kom-

temaet «Riktig inn» som tittel på sin poster.

mune hvor mange kjenner hverandre og identifiseringsmuligheten
er stor. Her er det viktig å være tydelig på at ikke alle trenger å vite

- I en familie det var knyttet stor bekymring rundt, hvor ingen ville

alt og hvem som har behov for involvering og samarbeid.

sitte med bekymringen alene, kom vi tidlig inn på banen, med alle
på en gang. Det vi glemte var å lytte til familien. De sa vi ble for

- Det kan fort bli vårt behov dersom vi som tjenesteytere vil ha

mange, men vi var bekymret. At familien ikke reagerte slik vi forven-

ryggen fri til å involvere andre slik at vi kan snakke sammen om

tet førte til enda større bekymringer fra vår side, forteller Brechan.

mulige løsninger på saken. Men vår fremste oppgave er å få en
relasjon til tjenestemottakeren slik at behovet for involvering og

Lunner kommune hadde en tanke om en åpen og inkluderende

for at vi skal jobbe sammen, blir tjenestemottakeren sitt behov,

prosess. Problemet ble at fokusområdet dreide fra barnets beste

ikke vårt, sa Brechan.

til det å kunne dempe egen bekymring. Alle involverte tjenester
satt med en forståelse av hva problemet var, noe som i seg selv

Erfaringen kommunen sitter igjen med er at de må sette seg selv

ble til en problemskaper.

i annen posisjon. For å få til dette trengs gode kommunikasjonsferdigheter. Den nødvendige kompetansen har de, men de ser at det

Prosessen endte med at familien trakk samtykke om samarbeid.

trengs et system slik at kompetansen lettere kan brukes tverrfaglig.

Saken som skulle være åpen og inkluderende endte som det stikk
motsatte. Denne frustrasjonen har de involverte kjent mye på i
etterkant, men det har samtidig vært meget lærerikt.
- Vi har kjent at det er vi som må forandre oss. Familien må ha
hovedrollen og være vår viktigste informant. Vi burde sett mer på
de ulike perspektivene og dvelt ved dem før vi tenkte handling, sa
Brechan og fortalte videre at de nå har fått systematisert arbeidet.
Det er blitt utformet et rammeverk i form av rutiner og arenaer for
drøfting. Rammene er viktige, men de skal ikke være for detaljerte
og styrende. De skal skape trygghet i arbeidet, men gi mulighet
for raushet mellom tjenestene. Det er i saker hvor tjenesteyter blir

Janicke Brechan,
tjenesteleder for familie
og flyktningtjenester
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Lunner kommune
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tekst eller bilde(r)

Gjøvik kommune

Erfaringer fra utviklingsarbeidet – Gjøvik kommune
«Tidlig inn» var til å starte med et stort satsingsområde for Gjøvik

mer kunnskap om vold, rus og psykiske lidelser og hvordan dette

kommune. Grunnet flere uforutsette hendelser og stor utskifting

kan påvirke barn. Vi har blitt bedre kjent internt i kommunen, men

i kommunen falt mange av de mest engasjerte av litt etter litt og

med stadig utskifting av folk ser vi behovet for jevnlige møteplasser

kommunen satt igjen med et prosjekt uten forankring i ledelsen.

i framtiden, sa Wisth.

Allikevel har prosjektet til en viss grad blitt tatt videre av engasjerte
medarbeidere. Det har ført til noen prosesser i kommunen, og

Gjennom arbeidet har tjenestene fått en mer tydelig forståelse for

konstituert leder Anita Wisth presenterte deres erfaringer.

hverandres fagfelt og erfarer at de utfyller hverandre godt i samarbeidsprosesser. Etter arbeidet med «Tidlig inn» stiller de bedre og

- Vi har fra før et godt samarbeid mellom ulike instanser, men målet

mer riktige spørsmål til både foreldre, og til hverandre - i forhold

har vært å gjøre det mer kjent. Gjennom «Tidlig inn» har vi fått

til å finne ut hva man kan bidra med. Flere tjenester har fått rutiner
på å stille konkrete spørsmål knyttet til rus, psykisk helse og vold.
Blant annet har helsestasjonen nå lagt inn spørsmål om rus som
fast punkt på kontrollen når barnet er ti måneder, og kommunen
arbeider med å få inn en rutine for fast spørsmål om vold på 18
månederskontrollen.
- Helsestasjon, jordmødre og barnevern er koblet bedre sammen
og vi opplever at vi lykkes med å få til en økt brukermedvirkning
gjennom at familiene blir trukket inn fra starten. På den måten får
vi en bedre kontakt som dialogpartner framfor at vi oppfattes som
overformynder, forklarte Wisth.
Barnevernets tilbakemelding etter arbeidet er at de i større grad
opplever tydeligere samarbeidspartnere som oftere tar kontakt. Nå
ønsker kommunen å ta arbeidet videre og få NAV mer inkludert
i samhandlingen. De ønsker også å koble seg tettere opp mot
psykisk helsearbeid.
- Med «Tidlig inn» har vi blitt mer bevisste. Vi har mye å jobbe med,
men vi er på banen, avsluttet Wisth.

Anita Wisth, konstituert leder
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Nordre Land kommune

Fagteam-modellen også for de minste?
– Nordre Land
Nordre Land har jobbet systematisk gjennom programperioden for

til en film. Dette var både utfordrende og morsomt, forteller Tove

å finne hvilke grep som best ivaretar et godt arbeid med gravide

Lillejordet. Filmen illustrerer gangen i fagteamets arbeid gjennom

og de minste barna i risikoutsatte familier i sin kommune.

en «fersk» familie vi får møte. Hovedvekten er lagt på å fange opp

Ledende helsesøster Tove Lillejordet og barnevernkonsulent Inger

og vise hva hjelpeapparatet kan bidra med overfor familier i risiko.

Ellen Ulsaker gikk i bresjen for å tenke nytt, både om hva som ville

Samtidig kunne ha gode tiltak å tilby og spille inn mulighet for

være lurt i Nordre Land og hvordan dette skulle fremlegges på

tverrfaglig samarbeid på et tidlig tidspunkt. Medvirkningsprisnippet

avslutningskonferansen. Prosessen gikk i retning av å inkludere

ble lagt sterk vekt på.

«de minste» familiene inn i allerede etablert Fagteam- modell.

Nordre Land var av de siste kommunene som la frem, og det var

Drøftingene gikk frem og tilbake vedrørende det å opprette eget

kjærkomment for det store publikummet med en annen type

team eller ikke, men beslutning om dette ble tatt. Et eget fagteam

presentasjon. I tillegg var det unektelig mange som gjenkjente

«Tidlig Inn». Prosessen ble fruktbar gjennom at man I tilknytning

dilemmaer og situasjoner, filmen ga et litt skråblikk på både hvor

til å delta i programmet etablerte en arbeidsgruppe som møttes

enkelt og hvor vanskelig det er og kan gjøres.

jevnlig.. Etter hvert utformet gruppen både innhold og hvordan
fagteamet skulle organiseres.

-Det har vært en flott prosess, avslutter Ellen Ulsaker, og noe vi
har måttet holde fokus på, for at det ikke skulle glippe underveis.

Fagteam Tidlig Inn er nedfelt skriftlig. Men arbeidsgruppen funderte

Det forteller også at det å gjøre andre ting enn vi er vant til, det å

på hvordan de skulle legge frem på avslutningskonferansen det

drive et utviklingsarbeid, - det krever også andre og nye sider av

essensielle i sin prosess.

oss. Vi må ta noen utfordringer for å samarbeide. Og mest av alt
ha tålmodighet om utvikling skal skje.

- Vi bestemte oss mot slutten av en intens arbeidsperiode. Vi ville
gjøre en liten vri på fremlegget og satte oss ned for å skissere manus
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Nordre Land kommune
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Sykehuset Innlandet

Arbeidet som gjøres på Reinsvoll – i samarbeid
med barsel

foreldrekompetansen. Dette gjøres igjennom samtaler på individuell basis, sammen med familien eller i grupper. Gruppene kan
foreldrene bruke til å øve opp sin omsorgsevne.

Reinsvoll er en del av avdelingen for tverrfaglig spesialisert rusbe-

I 2015 begynte Reinsvoll å tilby barselopphold for å sikre kontinuerlig

handling (TSB) i sykehuset Innlandet. Enhet for gravide og familie

og forutsigbart behandlingsløp. Her har de fokus på tilknytning

er en langtids døgnenhet med to team.

og samspill mellom foreldre og barn.

I Enheten Team gravide: tilbys 10 plasser for gravide rusavhengige.

- De er i en sårbar situasjon og det er viktig å få roet seg ned sammen

Kvinnene som kommer hit etter Kommunal helse- og omsorgst-

med barnet slik at de blir kjent, sa Fredstad og la til at de i denne

jenestelovens tvangsparagrafer §§10- 3, 10-4 eller frivillig etter

sammenhengen bruker både «Newborn Behavior Observation»,

Psykisk helsevernlov §2-1.

«Alinemodelen» samt «Circle of security» for å hjelpe foreldre å

I enhetens andre team: Team familie tilbys tverrfaglig spesialisert

knytte seg bedre til barna.

behandling for inntil 10 familier hvor de voksne har rusproblemer.
Foreldrene kan ha helt eller delvis omsorg for sine barn. I tillegg

Etter endt barselopphold kan foreldre og barn fortsette behan-

startet de i 2015 med barsel som en tilknytning til familieenheten.

dlingsløpet på enhet for familie. Reinsvoll samarbeider også med
kvinneklinikken, forsterket barsel og BUP, samt sped- og småbarn-

Heidi Fredstad jobber som barne- og familieterapeut på avdelingen

steam på Lillehammer igjennom perioden.

og delte erfaringer rundt deres prosedyrer og samarbeid utad.
Allerede i 1961 startet Hov i Land opp som den første spesialistinstitusjonen i Europa for behandling av narkomane. På 1980-tallet
ble det egen familieenhet, midt på 90-tallet fikk man enhet for
gravide rusmisbrukere, hvor de er fram til fødsel. Begge enhetene
har i dag 10 plasser, og en forutsetning for at familiene skal få
plass er at barneverntjenesten er involvert.
Målsettingen på enheten for gravide er å skjerme den gravide og
det ufødte barnet for rusmidler. I tillegg jobber de med å kartlegge
den psykiske helsen og ruslidelsen til den innlagte.
- Vi jobber med å planlegge et videre forløp etter at mor blir
utskrevet fra fødsel. Det er fokus på bolig, økonomi og hva som
skal til av praktiske saker for at mor skal klare seg alene med et
barn, sa Fredstad.
På enhet for familie kan familier med en eller to rusmiddelavhengige
foreldre få behandling. Her er målgruppen familier med barn fra
fem måneder og oppover. Målsettingen er å kartlegge og utrede
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Heidi Fredstad, barne- og familieterapeut, Reinsvoll

Sykehuset Innlandet

Hva trenger barn at vi kan og gjør?

Livsendrende relasjoner bygges av Respekt, Åpenhet, Trygghet og
Tillit. Hun kaller det RÅTT pågangsmot!

Barnet i mente- satsningen ble avrundet av prosjektleder Kerstin
Söderström, psykologspesialist og postdoc ved Høyskolen på Lil-

Hjelpen må settes Tidlig Inn og vi må hele tiden ha Barnet i mente.

lehammer. Som avslutning ga hun et bredt faglig perspektiv hva

Gode samhandlingsrutiner må til - for å støtte naturlige utviklings-

barn og foreldre trenger av vår kunnskap og handling. Söderström

prosesser, og sikre at ikke skade skjer.

tok utgangspunkt i den egenproduserte filmen om «Linnea» som
ble brukt i undervisningsøyemed i løpet av programtiden. Der

Utover mot, kunnskap og praktisk metodikk, fremhevet Söder-

møter vi Eva, en ung mor som selv vokste opp med rusproblemer

ström betydningen av kjærlighet. Kjærlighetsperspektivet, eller

og omsorgssvikt. Eva ønsker å gi den åtteårige datteren Linnea og

holdningen, gjør at «den andre» fremtrer som en «legitim annen»,

barnet hun venter en bedre oppvekst enn hun selv fikk. Men det

og sees som unik og verdifull i kraft av å være menneske. Neste-

er stor bekymring i hjelpeapparatet, og Eva er også redd hjelperne.

kjærlighet og vår moralske kompetanse til å ta ansvar for andre er

Linnea lider allerede og nytt barn er på vei. Hva trenger de at vi

også kjernen i det sosiale arbeidet og fundament for holdninger

kan og gjør?

som den lille skjøre familiekonstruksjonen Eva, Linnea og barnet i
magen trenger at vi har.

Alvorlige og komplekse livsproblemer trenger å bli møtt med soliditet.
Barn trenger både vårt mot, vår evne til refleksjon over egen praksis,

Flere stemmer slår et slag for verdiene ydmykhet, åpenhet og

vår handlingsorientering, men også at vi holder i tryggheten langs

kjærlighet som dimensjoner i arbeid med utviklingsstøtte, - både

endringsveien mor (og far) skal gå. Det trengs folk som tenker

i foreldrestøtte og i utviklingen av omsorgsrelasjonen til barnet. I

at når det er sammensatt, må det møtes med varsomhet, tid og

dette ligger ikke unnlatenhet eller å se bort. Nei, barnet trenger

mangfoldige løsninger. Söderström fremhevet at hjelpen må gis

at det er gode voksne der hele tiden. Det skal ikke vente, men få

når endringspotensialet er størst.

støtte underveis og samtidig med foreldrearbeidet. Anerkjennelse
og tillit kan gå hånd i hånd med ærlighet og at vi ikke jobber med
skjulte agendaer.
Oppsummert peker Söderström på at foreldrene trenger å bli sett,
anerkjent og få utvikle foreldreparfunksjonen i parforholdet. At
foreldre møtes med hjertevarme, sympati og får vern om sine
grunnleggende rettigheter. Hjelp til å utvikle omsorgsrelasjonen
til barnet er vesentlig. Helt på samme tid trenger barna også å bli
sett i, og anerkjent i , sine trygge omgivelser. Det gir tilhørighet
og støtter utviklingen i takt med alder.
Kerstin Söderström avsluttet det denne rapporten også er en
Kerstin Söderström,
prosjektleder

tilslutning til:
– I Vest-Oppland vil, kan og gjør dere! Lykke til på veien videre!
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