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Oppsummering fra kafedialogen 8.mai: Forbedringsforslag om tjenestetilbudet i 
KRS til familier som omfattes av rus eller psykiske vansker 

Samarbeid System Kompetanse  

Mer tverrfaglig, samarbeidsrutiner, enkel 
og tilgjengelig informasjon, felles språk, 
kompetanse- og erfaringsutveksling, 
nettverksbygging, mer bruk av 
ansvarsgrupper  
Presentasjonsdag! 
 
Samtykke 
God tid/åpenhet, opplysningsarbeid til 
brukere 
Stå saman med bruker/familien  
 
Økt barneperspektiv i samtaler 
Fremsnakking 
  
 

Pasientforløp, sikre lik og forutsigbar 
oppfølging - gir trygghet, sparer tid.  
Samarbeidsavtaler 
 
Koordinering av innsatsen 
Rett person på rett plass 
Informasjonsflyt  
 
Brukerundersøkelse/ brukermedvirkning 
 
Felles portal for tjenestetilbud 
 
Nok tid 
 

Kommunikasjon om vanskelige tema, 
opplæring/veiledning av symptomer 
Felles kursing (felles infoflyt, felles 
forståelse) 
Kompetanseheving (felles)  
- om rus, ph, barn, voksen, familier, 

lovverk, metoder 
 

Gode rutiner på å stille spørsmål – 
Trygghet! Kunnskap om rutiner, om 
tjenestene 
Tett på familiene gir innsikt 
 
Tverrfaglighet gir kompetanse og 
erfaringsutveksling 
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Tjenester Deltakere 

Barn-familie og helse Avdelingsleder Hanne Stenseth 

Tverrfaglig helsestasjon:  Fagkoordinator Hilde Rakstang 

PH barn og familier Fagkoord./komm.psyk. Line Solli (perm) / stedfortreder Are Olsen 

PHBF/Barnevern Forebyggende koordinator Trude Jonassen 

PH og rus Enhetsleder Elisabeth Iversen 

Legetjeneste Helsestasjonslege Eigil Sandvik  

Barnevern KRS, Averøy, Gjemnes Rådgiver Synnøve Flemmen 

NAV- er med videre  Veileder Catrine Knudtzon Hellstrøm 

PPT Rådgiver Anne Grethe Vågen 

Barnehage Rådgiver Elin Aspen 

Nordmøre krisesenter Veileder Anita Borlaug  

BUP  fra småbarnsteamet Catharina Bjørke 

Barnemed/ habilitering  Rigmor Vågen 

Føde/barsel – gyn/pol Jordmor Heidi Moen Sundli  

DPS Kristiansund Barneansvarlig Eli Skaug 

DPS Kristiansund Barneansvarlig Elisabeth Ranheim 

Brukerrepresentant Lille Andersen - Fire 

Barneblikk   koordinator Mette Grytten 



Tema i prosessgruppen BBKRS 

• Første møte med pros.gr. 21.09.2017 – 16 tjen. 
• Pres. av BB, oppdraget og mandat for pros.gr. 
• Brukerevaluering av TVH 
• Presentasjon av Brukerplan-undersøkelsen 
• Presentasjon av tjenester med disk. av behov, samarbeid, 

målgrupper, sammenligning av tilbudene 
• Felles journalsystem 
• Hjelp i hjemmet 
• E-meldinger 
• Forløp 



Forslag til innhold i lavterskeltilbudet til familier som 
omfattes av rus eller psykiske vansker 

Ei dør inn  
Familiens los/ Koordinator 
Barnas hus/familiens hus 
Tilgjengelighet /Tid /åpningstider 
Gratis  
Kontinuitet, tett, systematisk oppfølging 
Foreldre prioritert til behandling i spes.h.tj. 
Tverrfaglig innsats/ samarbeid/ tverrfaglig helsestasjon 
Variasjon i tiltak - meny 
Kompetanse – kommunikasjon, rus, ph, barn, voksen, familier  
Nettverksbygging – sammen med organisasjoner 
 

Hjemmebesøk  
Husmorvikar 
Veiledning 
Foreldrekurs og diverse 
Foreldreveiledning 
Familiesamtaler 
Uformelt treffsted 
Familieplan  
 
Må møte mennesker der de er, med de ressurser de har, i den 
livssituasjonen de er i! 
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Arbeidsgruppens utkast til styrking av tilbudet 

Tverrfaglig 
helsestasjon  

Samba? 

Familieteam 

100 %  

 

50 % 
ph.tjeneste 

50 % 
helsestasjon 

50 %  

VOP? 



Veien videre for Barneblikk Kristiansund… 
• Forankring og eierskap (mange tjenester, på tvers av nivå og kommunale 

enheter)  
– Mindre arbeidsgrupper som har klare mandat 

• Familiens hus – en dør inn 
• Kompetanseheving og felles forståelse/språk – Handlingskompetanse i 

møte med familier der barn er pårørende 
• Formalisering/ organisering/ rutiner for samhandling og samarbeid 

– Samarbeidsavtaler/utarbeide felles forløp og rutiner 
– Felles IT-system for samhandling – familieplan. Stafettloggen i ACOS?  
– Samtykkeerklæring, som gjør samarbeid mulig 
– Søke tilskudd til å ansatte Familielos/familiekoordinator som jobber på tvers av 

enheter og nivå i 2019 
– Samarbeid med frivilligheten – FIRE, Homestart?, Andre?  

• Resultat fra evaluering av Tverrfaglig helsestasjon 
 

 

 


