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Oppsummering løsningsforslag Ålesund 2017 
Samarbeid System Kompetanse 
Prosedyrer – felles, på 
tvers 
 
Mer tverrfaglig 
Oftere kontakt 
Mer tillit og åpenhet 
Bli kjent – felles arenaer 
(kurs, lunsj..) 
 
Informasjonsflyt  
Tilgjengelig informasjon 
Kjenne til tilbudene 
Bedre oversikt over 
tilbud – felles portal, 
nettside.. 
 
IKT – løsninger 
 
 

Oversikt over 
tjenestetilbudet 
Markedsføre tjenestene, 
brosjyrer, nettside/ felles 
portal 
 
Kommunikasjonsflyt 
Tidlig informasjon 
IKT-løsninger 
 
Mer: tid, lavterskel, 
ambulant 
Koordinator for 
familiene/los 
 
Forankring i ledelse og hos 
ansatte 

Brukeropplæring 
Felles opplæring  
• Taushetsplikt, Rus, PH, 

Lovverk 
• Familieperspektiv 
• IKT, e-meldinger 
Verktøy og metoder: 
• Screeningverktøy, kartlegge, 

samtale, MI, veiledning 
• Barnearket 
 
Tverrfaglig arena – lære av 
hverandre 
Internundervisning 
Kollegaveiledning 
Kjennskap til tjenestene – tillit 
– fremsnakke hverandre 
Være medmenneske 



Barneblikk Ålesund prosessgruppen 

Deltakere kommunen Deltakere spesialisthelsetjenesten 

og andre 

Helsestasjon:  

Teamleder Leder Line Melbye 

Føde/barsel:  

Seksjonsleder Marianne Omvik 

Rådmannsstab, psykisk helse: rådgiver 

Lisbeth Slyngstad 

BUP småbarns-team:  

teamkoord. Anne Sortevik 

Småbarns-team kommune: 

kommunepsykolog Anne Marthe Stee 

Husø 

Ålesund behandlingssenter: 

fam.terap/pårør.koord. Karine Aarsund 

Psykisk helsetjeneste, kommune:  

Virksomhetsleder Regina Steinberger 

Psykisk helsetjeneste HMR, Vegsund 

DPS: Sosionom Marit Pilskog 

Barnevernstjenesten:  

pedagog Venke Elin Brandshaug 

Bruker/pårørende-repr.:  

Torill Skog, Al-Anon 

Barnehageområdet:  

rådgiver Astrid Ous Larsen 

Amathea:  

Psykiatrisk sykepleier Wenche Sande 

NAV Ålesund:  

Veileder Hilde Holberg Alnes 

Barneblikk, HMR:  

koordinator Mette Grytten 



Forankringen i kommunen og 
kommunens rolle i familieteamet 

 

• Styringsgruppen  

• Prosessgruppen 

• Familieteamet – under etablering 

 



Tema i prosessgruppen 

• Oppdraget, målgruppen, mandat for 
prosessgruppen, finansiering av familieteamet  

• Brukerplan-undersøkelsen 

• Presentasjon av tjenestene, nettsiden 

• Tverrfaglig samarbeid/ stafettpinnen 

• Tjenesteforløp 

• Hvordan fange opp flere? 

• Arbeidsgruppe konkretiserer familieteamet 

• E-meldinger 

 



Styrking av tjenestetilbudet 

• Søknad sendt på en 100% stilling i 
kommunen,25% stilling i BUP og 25% stilling i 
TSB 

• Søknad sendt vedr. «Leger med barneblikk 
Ålesund 2018» som omhandler kompetanse 
og samhandling kr.130 000 



VH Barn og familie 



Alle skal være med å finne dem! 

• Stillingen etableres i Ressursbasen 

• Los og kontaktperson i systemet 

• Informasjon og kompetanseheving på alle 
arena. Helsestasjonene,barnevernet, 
barnehagene, fastlegene mfl (skole og SFO) 

• Gjøre systemet sterkere og forsterke tidlig 
identifisering og innsats 

• Også pårørende og naboer kan ta kontakt 



Prosjektstillingen/familieteamet 

100% stilling i Ressursbasen 
 

• 20% i Småbarnsteamet 

• 20% LOS 

• 20% Kompetanseheving-opplæring 

• 40% Familieveileder 



Hva skal «familieteamet» tilby? 
 
• Oppfølging på et tidlig tidspunkt i 

problemutviklingen, skal tilbys kontakt med 
familieteamet ved utskriving fra DPS, rusteam og 
rusinstitusjon (ettervern) 

• Grundig kartlegging – Funksjonssirkelen: familiens 
fungering på ulike livsområder  

• Los – hjelp til oversikt og koordinering av 
oppfølgingen rundt familien, følge til avtaler 

• Veiledning, «diagnose»-opplæring/forstå tilstanden – 
til både voksne og barn 

• Gruppetilbud 

 



Småbarnsteamet 

Stillingen vil delta i Småbarnsteamet: 

• 2 fra Barnevernet 

• 2 fra helsestasjonene 

• 1 psykolog 

• 1 familieterapeut 

• 1 fra PPT 

Jobber sammen en dag ukentlig, og videre med enkelt 
saker. Går mye på samspill foreldre-barn. 



  

• familieperspektiv  

• tidlig inn  

• tverrfaglig samarbeid 

• brukermedvirkning 

Hva tenker vi om: 



Veien videre 

 


