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Barn i familier med rusvansker. Bistand til barn under 23 år til brukere
av spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge
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1. Bakgrunn for prosjektet
BiRus (barn i familier med rusvansker) har vært et

Før brukerne kommer i kontakt med spesialisthel-

innarbeidet begrep i Midt Norsk Kompetansesenter

setjenesten, har de ofte slitt med rusvansker i mange

for rusfaget (MNK) og noen av institusjonene in-

år. De av disse som er foreldre, har da levd i en fami-

nenfor rusforetaket siden 2004, men det har vært stor

liesituasjon der også barna er preget av rusmisbruket

variasjon i de tema som har være deﬁnert innenfor

i større eller mindre grad. Det er nå bred faglig

BiRus.

enighet om, både i forskings- og fagmiljø, at det kan

Det var et uttalt behov for å gjøre ei avgrensing av

være risikofylt for barn å vokse opp i familier der en

prosjektet fra MNK sin side høsten 2005, og deﬁnere

blir eksponert for de voksne sine rusvansker. Barn er

målgruppa for innsatsen tydeligere. Det var også øn-

avhengige av at de voksne har kapasitet til å yte både

skelig å gjøre innsatsen så målretta at det var mulig å

praktisk og emosjonell omsorg for å få et godt liv.

evaluere ev. resultat i etterkant.
Dette prosjektet har handlet om å se barneperspeFra seinhøsten 2005 valgte en derfor å konsentrere

ktivet i behandling av voksne rusavhengige: å sikre

arbeidet omkring ”barn under 23 år til brukere av

at noen voksne ser barna sin situasjon, og sørge for

spesialisthelsetjenestene i rusforetaket”, og at

at det blir satt inn tiltak der det er nødvendig.

prosjektnavnet fortsatt skulle være BiRus.

2. Om rapporten
Rapporten består av en tekstdel og en milepælsplan

For å forstå de ulike aktivitetene som prosjektet han-

(Vedlegg 3). Tekstdelen følger stort sett den opprin-

dlet om, er milepælsplanen en viktig delen av denne

nelige prosjektplanen, som ble laget ved oppstart av

rapporten.

prosjektet.
Rapporten er skrevet av prosjektleder som en
Milepælsplanen er mål og aktiviteter i tabellform,

oppsummering av prosjektet, og er gjennomgått av

både de som var planlagt i utgangspunktet og de som

prosjektgruppa og godkjent av styringsgruppa.

kom til underveis. Ansvarsforhold og tid for gjennomføring er også inkludert i planen.
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3. Innledning

Dette prosjektet har handlet om barneperspektivet

fysisk og psykisk karakter, atferdsvansker og skole-

i rusbehandlingen, og samarbeid for å oppdage

problem enn andre barn, og de er utsatt for ﬂere

barna og gi tilbud til de som trenger det. Alle sen-

ulykker.

trale lover og dokument (se under) fokuserer på at
rusfeltet skal ha et familie- og nettverksperspektiv

En rekke studier bekrefter høy forekomst av

på arbeidet sitt. Dette gjelder både Lov om sosiale

psykiske overgrep, seksuelle overgrep og kaotiske

tjenester, som regulerer den kommunale rustjenesten,

familieforhold i egen barndom hos foreldre med

og sentrale lover og faglige føringer som regulerer

rusmiddelvansker. Vi vet også at barn kan vokse opp

spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at i tillegg

under vanskelige livsvilkår og tilsynelatende være

til å gi tilbud til primærbrukeren, skal en også yte

velfungerende, samtidig som de strever med sine

bistand til familiene, herunder barna.

opplevelser. Vi vet fra andre former for omsorgsvikt
at de barna som klarer seg best, har hatt tilknytting

Undersøkelser viser at barn som vokser opp i fami-

utenfor familien, og dessuten hatt hjelp til å bear-

lier med rusvansker, har langt ﬂere helseproblem

beide sitt forhold til den belastende livssituasjonen

både av

(Killen og Olofsson 2003).
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Ved prosjektets oppstart hadde vi tanker om at

vernstjeneste. For de barna som er over 18 år, ville

brukerne av helseforetaket sine tilbud, er de som er

ungdommen selv bli den viktigste til å avgjøre om en

mest belasta av sitt misbruk i vår region. Gjennom

ønsket tiltak eller ikke.

disse brukerne, ville en da trolig nå de barna som har
størst belastninger av foreldrene sitt misbruk.

Vi så for oss enkle tiltak, som eks. at en fast samtale
med barna under oppholdet kunne bidra til å bygge

Prosjektet skulle konsentrere seg om barn av

ned rusvansker som tabuområde, og dermed beg-

brukerne i aldersgruppa 0 til 23 år, uavhengig av om

rense skam og skyldfølelse hos barna. Andre tiltak

brukeren har daglig omsorg/nær kontakt med barna.

vi så for oss, kunne være et besøk under oppholdet
i regi av institusjonen, etablering av samtalegrupper

Ved å fokusere mer systematisk på familierelasjoner,
og spesielt foreldre-barn, mente vi at en kunne

eller andre fellesarrangement
Vi delte prosjektet i 3 hovedbolker:

bidra til at fokus blir dreia også mot de muligheter

Del 1:

som foreldrerolla gir for brukerne. Dette ville være

Registrering av barna på et standardisert skjema for

en positiv innfallsvinkel for alle i familien, både

hver bruker.

brukeren, familie for øvrig og barna.

• Del2:2:
Del
Evaluering av registreringa, analysering av data og

I tillegg til fokus på foreldrerolla for de voksne, har
institusjonene et selvstendig ansvar for å vurdere om
det er grunn til bekymring for barna sin omsorgsitu-

planlegging av tiltak for målgruppa, og evt.
opplæringstiltak i enhetene/felles med kommunene.
Del 3:
Igangsetting av tiltak internt i aktuelle enheter,

asjon (Jfr. Lov om barneverntjenester) Selv om det i
mange saker ikke er grunnlag for å gi formell meld-

herunder evt. opplæringstiltak, og tiltak i samarbeid

ing til barnevernet, bør en ha etablert systematiske

med kommunale tjenester.

rutiner for å rette oppmerksomhet mot barna sin
livssituasjon, i et samarbeid med foreldrene og evt.

Tanken var at selve registreringen ville bidra til

de kommunale tjenestene.

større fokus på foreldrerolla for brukerne, og ville
bli et tema som kunne brukes mer bevisst og system-

De viktigste samarbeidspartnerne i prosjektet, ville
bli den av foreldrene, evt. fosterforeldre, som har den

atisk i klientarbeidet på enhetene.

daglige omsorg for barnet, og kommunal barne-
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4. Sammendrag
Dette har vært et utviklingsprosjekt som har han-

”nasjonale prosjektet for barn av alkoholavhengige

dlet om å oppdage og gi bistand til barn av rus-

foreldre” (se eget referat fra studietur.) Her erfarte vi

middelavhengige som er i rusbehandling. Pros-

at det var nyttig å dele tiltak for barn inn i to kategor-

jektgruppen ble sammensatt av personer fra tre

ier: indirekte tiltak og direkte tiltak (se tabell).

døgnbehandlingsenheter i Rusbehandling MidtNorge, og ﬁre ruspoliklinikker i Møre og Romsdal.

De ulike enhetene som deltok i prosjektet kom i

Vi hadde også med oss representant fra den største

gang med registreringen til ulik tid, men siden dette

kommunen i fylket, en brukerrepresentant og en fra

var et utviklingsprosjekt var dette uproblematisk.

Barne- og ungdomspsykiatrien.

Fra poliklinikkene ble det meldt at det var vanskelig
å prioritere tid til en slik samtale tidlig i et behan-

Vi utarbeidet først et registreringsskjema på èn side,

dlingsforløp, noe vi hadde satt som et mål. Dessuten

Barnearket, som et samtaleverktøy for behandlerne.

var det tungt for en prosjektmedarbeider å dra dette

Det ble lagt opp til en anonym registrering, for om

tema alene i enheten. Vi ser i ettertid at de enhetene

mulig å kunne analysere dataene i ettertid.

der det var to medarbeidere som samarbeidet, og
også møtte i prosjektgruppa, er det langt ﬂere reg-

Vi brukte tid på å ﬁnne fram til egna tiltak for barn

istreringer (gjennomførte foreldresamtaler) enn i de

som behandlingsenhetene kunne yte innenfor sine

andre enhetene. Dette samsvarer med erfaringene

rammer. Vi kom tidlig i kontakt med det danske

fra Danmark, der hver enhet hadde en barnefaglig
ansvarlig, som også trengte støttepersoner

Indirekte tiltak for barn
En integrert holdning som handler om familieperspektivet.
Støttesamtaler i det å være foreldre med rusproblemer,
hvordan dette påvirker barna og deres livssituasjon
Forpliktende samarbeid mellom voksenbehandlingsenheten og instanser med ansvar for barn.

Direkte tiltak for barn
Familiebehandling der barna er med i behandlingssamtaler
Ulike former for barnegrupper/kurs for barn, eks.
BAPP.
Åpne møter der barn også er invitert.
Familiehelger.
Bekymringsmelding til barnevernet i bostedskommune.
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rundt seg for å få dette tema skikkelig på dagsorden i

foreldrene som går i behandling for sin rusavhen-

en travel behandlingshverdag.

gighet. Når vi vet det er manglende systematikk i
oppfølging av disse barna, er det lett å tenke at her

Etter en bearbeiding av Barnearkene som var regis-

har vi en risikogruppe som rimelig enkelt kunne vært

trert i perioden 2006-2007, fant vi følgende:

fanget opp og gitt et tilbud.

Det var 165 foreldre som var registrert, og disse

Dette er ikke en vitenskapelig undersøkelse, og det

hadde 292 barn i alderen 0 til 23 år. Poliklinikkene

er derfor vanskelig å trekke sterke konklusjoner

stod for 67% av registreringene og døgninstitusjo-

av dette materialet. Mange av disse foreldrene bor

nene for 33%.

heller ikke sammen med barna sine, slik at de svarene som blir gitt på vegne av barna kan det stilles

Av de registrerte barna, var 62% under 16 år. Dette

tvil om i noen tilfeller. Men vi mener vi har fått

er mange barn i førskole- og grunnskolealder, noe

bekreftet at personer som har så store rusproblemer

som samsvarer med alder på pasientgruppa. I tillegg

at de må ha behandling for dette, har mange barn

til at det er mange mindreårige barn, har vi funnet

under 16 år som de også til dels bor sammen med. Vi

at en god del av disse barna (4 av 10) ikke vet at

ser også at åpenheten om rusproblemet ikke er god

forelderen har et rusproblem. Dette kan tolkes som at

nok, sett ut fra barna sitt behov for å få forklaringer

forelderen ikke har snakket med barna om det, og at

og sammenhenger i sin hverdag som pårørende. Det

de derfor mener at barnet ikke vet det.

er også verdt å merke seg at halvparten av pasientene
i materialet bekymrer seg for barna sine, men at det

På spørsmål om hvem som har omsorg for barna,

likevel er et stykke igjen til det ﬁnnes et systematisk

kan det se ut som nesten halvparten av barna (47%)

arbeid med barneperspektiv i alle behandlingsen-

ikke bor sammen med den forelderen som går i

heter for rusavhengige foreldre.

behandling for sitt rusproblem, men hos den andre
forelderen. 13% av barna bor sammen med pasi-

En gruppe barn som dette prosjektet ikke har tatt

enten alene (de ﬂeste hos mødre, noen få hos fedre),

høyde for er de barn som bor sammen med en mor

29% bor sammen med pasienten eller med begge

eller far og dennes samboer/ektefelle, som går i

foreldrene. 11% bor i fosterhjem og 10% hos annen

behandling for sitt rusproblem. Vedkommende er da

familie. Ca 1/3 av barna i dette materialet bor altså

ikke barnas forelder i juridisk forstand og har ikke

sammen med den av

blitt registrert på Barnearket. Men vedkommende sin
rusavhengighet kan likevel ha stor betydning for
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Noen gjennomfører samtaler der barna blir invitert, ar-

familiens fungering, og det er lett å tenke at disse

rangerer familiehelger eller -dager, og sender bekym-

barna også vil ha en forhøyet risiko for utvikling av
egne vansker. Dette blir imidlertid bare spekulasjoner,
og kan i beste fall spore til et utvidet barneperspektiv i
et utvidet familiebegrep.

ringsmeldinger der de mener det er nødvendig.

Her er det nok et skille mellom døgninstitusjoner og
poliklinikker: Det er ikke like naturlig for en poliklinikk å arrangere ”åpen dag” eller ”familiehelger”.

Når det gjelder å ha tiltak for barn i en behandling-

Men samtaler med fokus på foreldrefungeringen,

senhet for voksne rusavhengige, ser vi av tabellen
ovenfor (indirekte og direkte tiltak) at det ofte skal lite
til før en kan si at en har systematiske tiltak for pasientenes barn, selv om dette er indirekte tiltak gjennom
foreldrene. Systematisk bruk av et enkelt registre-

familiesamtaler der også barn deltar, og bekymringsmeldinger til barnevernet, er eksempel på tiltak som
er like aktuelle å gjennomføre for begge typer behandlingstiltak.
Direkte samtalegrupper/kurs for barn er det ingen av

ringsark som Barnearket, kan langt på veg hjelpe til

behandlingsenhetene som har gjennomført i prosjek-

med dette. Vi har derfor sendt en anmodning til det
regionale fagutvalget for EPJ (elektronisk pasientjournal) som Helse Midt-Norge benytter, om at arket blir
lagt inn i det elektroniske datasystemet som brukes av
poliklinikkene. Døgninstitusjonene i Rusbehandling

tperioden. Men det samarbeidet som prosjektdeltakerne har hatt, er den direkte årsak til at Ålesund kommune nå har fått innført BAPP som et fast tiltak/kurs
for barn mellom 8 og 12 år. Dette er en manualbasert
gruppemetode som er oversatt fra nederlandsk av BUP

Midt-Norge bruker et fagprogram der det er enkelt å

Nord-Trøndelag, og rettighetshavere er Voksne for

legge dette inn i en egen mal.

barn og Bup Levanger. I tillegg har programmet en
implementeringsmodell som går ut på å kvalitetssikre

Det er vanskelig å si sikkert om prosjektet har bidratt
til mer direkte tiltak for barn, slik som familiesamtaler
der barna også deltar, eller familiedager/familiehelger.
Behandlingsenhetene har sterke faglige føringer på at
dette skal skje, og lovverket med tanke på bekymringsmeldinger til barnevernet er også veldig klart, og har
vært det i mange år. Vi har imidlertid klare signal på at
fokus på dette tema over tid, har satt dette på dagsorden i behandlingsenhetene som har deltatt i prosjektet.

opplæring, veiledning og evaluering av praksisen i
barnegruppene. Programmet har fått gode brukerevalueringer, og det planlegges evalueringsforskning fra
R-Bup Midt-Norge.
Ellers har prosjektet bidratt til at instanser innen spesialisthelsetjenesten i regionen nå har fått et godt nettverk av personer som jobber videre med tema ”Barn i
familier med rusvansker”.

-8-

-9-

5. Prosjektets innhold

5.1 Visjon
At barn (0 til 23 år) av rusmisbrukere som kommer
i kontakt med spesialisthelsetjenesten i Helse MidtNorge, får tilbud om bistand.

Barn trenger foreldre, foreldre trenger barn!

5.2 Forprosjekt/forarbeid
Forarbeidet ble utført før første møte i prosjektgrup-

• Avklare om prosjektet bør knyttes opp mot en for-

pa i januar 2006, og inneholdt følgende aktiviteter:

skningsinstitusjon.
• Vurdere om en representant for det kommunale

• Utarbeide prosjektplan og budsjett for BiRus i

barnevernet skal være med i prosjektet.

regionen.
• Avklare hvordan oppbevaring av registreringsskje-

Etter kontakt med ulike instanser, avklarte vi at

ma kan skje i tråd med Lov om behandling av per-

regler for oppbevaring av Barnearket var forsvarlig

sonopplysninger (i tillegg til pasientjournal).

i forhold til Lov om behandling av personopplys-

• Opprette kontakt med evt. andre institusjoner som

ninger.

har gjort slikt arbeid før.
• Avklare hvilke institusjoner og evt. poliklinikker

Jeg var i kontakt med noen poliklinikker som hadde

som ønsker å være med i prosjektet.

gjort en slik type registrering tidligere, og erfarin-

• Avklare om dette skal gjelde alle brukere av spe-

gene derifra var at dette var avhengig av ildsjeler i

sialisthelsetjenesten , eller bare brukere fra utvalgte

personalet, og at dette tok slutt når vedkommende

geograﬁske område (eks. storbrukerkommuner).

ikke var der lenger.
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Alle døgninstitusjonene i Rusbehandling Midt-Norge
samt poliklinikkene i Møre og Romsdal ﬁkk både en
muntlig og en skriftlig invitasjon til å delta i prosjektet. Hvilke enheter som takket ja var avgjørende
for hvilke pasienter denne registreringen kom til å
omfatte.

Videre var leder for Virksomhet for barn og unge i
en av bydelene i Ålesund positiv til å delta i prosjektgruppa.

5.3 Forankring av prosjektet

5.3.1 Faglig og juridisk forankring
• Lov om pasientrettigheter. § 3-3. Informasjon til

opplegg. Dette opplegget kan blant annet omfatte

pasientens nærmeste pårørende (Spesielt 1.ledd)

oppnevning av støttekontakt, etablering av støt-

Dersom pasienten samtykker til det eller forhold-

teopplegg på arbeidsplassen, andre tjenester etter

ene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende

denne loven og kontakt med primærhelsetjeneste og

ha informasjon om pasientens helsetilstand og den

spesialisthelsetjeneste.

helsehjelp som ytes.

Kan behovet for egnet institusjonsplass ikke dekkes,
skal sosialtjenesten om nødvendig sørge for midlerti-

• Lov om sosiale tenester § 6-1. Hjelpetiltak. (Spe-

dige tiltak.

sielt 1. ledd)

Sosialtjenesten skal følge opp klienten i behandling-

Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, jf. §§ 4-1

sopplegget gjennom samtaler og om nødvendig

og 4-2, skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å

hjemmebesøk, og ved å legge til rette nødvendige

komme bort fra misbruk av alkohol og andre rus-

tiltak ved avslutningen av et eventuelt institusjonsop-

midler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiled-

phold.

ning og hjelp til vedkommendes familie.

Sosialtjenesten skal utarbeide tiltaksplan for rusmid-

Når det er behov for det og klienten ønsker det, skal

delmisbruker som er i institusjon etter vedtak med

sosialtjenesten bistå med å etablere et behandlings-

hjemmel i §§ 6-2 eller 6-2a. Kongen kan gi forskrift-

- 11 -

• Lov om barneverntenester § 6-4 Innhenting av op-

Endret ved lover 19 juni 1997 nr. 62 (i kraft 1 jan

plysninger (Spesielt 2. og 3.ledd.)

1998), 21 des 2000 nr. 127 (i kraft 1 jan 2001 iﬂg.

Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i

res. 21 des 2000 nr. 1359), 4 juli 2003 nr. 84 (i kraft

samarbeid med den saken gjelder eller slik at vedk-

1 okt 2003). Endres ved lov 17 juni 2005 nr. 65 (i

ommende har kjennskap til innhentingen.

kraft 1 jan 2006 iﬂg. res. 17 juni 2005 nr. 614).

Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten
hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommu-

•Regjeringa sin handlingsplan mot rusmiddelprob-

nens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at

lemer 2006-2008, p. 2: Prioriterte områder.

et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger
andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10,

• Oppdragsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet til de

4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende

Regionale Kompetansesentra for rusmiddelspørsmål

alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24. Like med of-

for 2006: Strategiske mål:

fentlige myndigheter regnes organisasjoner og pri-

Styrke arbeidet for barn og unge som er særlig risik-

vate som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune

outsatte, herunder barn med alvorlige adferdsvan-

eller kommune. Også etter pålegg fra de organer

sker, barn av rusmiddelmisbrukere og ungdom med

som er ansvarlige for gjennomføringen av loven

innvandrerbakgrunn.

plikter offentlige myndigheter å gi slike opplysninger.
Også yrkesutøvere i medhold av lov om helsep-

• Regionalt rusprogram, handlingsplan fram til 2010,

ersonell mv., lov om psykisk helsevern, lov om

p.2.2.1: Tiltak for bedre samhandling mellom kom-

helsetjenesten i kommunene, lov om familievernkon-

muner og spesialisthelsetjenesten.

torer og meklingsmenn i ekteskapssaker (jf. lov om
ekteskap), samt lov om frittståande skolar plikter å

• Rundskriv IS-5/2006 fra Sosial- og helsedirek-

gi opplysninger etter reglene i andre ledd.

toratet: Oppfølging av barn til psykisk syke/og eller
rusavhengige foreldre.

5.3.2 Administrativ forankring
MNK v/faglig leder var oppdragsgiver. Prosjektledelse ved MNK avd. Ålesund
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5.4 Prosjektperiode 2006-2007
Vi regnet med at Del 1 av prosjektet ville være av-

registreringer på Barnearket før etter sommeren

sluttet ved årsskiftet 2006, avhengig av når de ulike

2006 . Dessuten besluttet gruppa at registreringene

enhetene kom i gang med sin registrering. Det var et

skulle fortsette hele prosjektperioden. Det var også

mål at i løpet av 2007 ville prosjektet sine ideer være

ambisiøst at prosjektets ideer skulle være en del

en del av den daglige driften i enhetene.

av den daglige driften i løpet av 2007. Men det ble
gjort et godt stykke faglig arbeid i alle enhetene,

Erfaringer: Det viste seg at dette var en altfor am-

og alle kom et godt stykke på vei i denne perioden.

bisiøs tidsplan. Mange av enhetene kom ikke i gang
med

5.5 Prosjekttype

Prosjektet ble deﬁnert som et utviklingsprosjekt. Det
betyr at det var usikkerhet knyttet til ”veien fram”hva som ville være den mest hensiktsmessige måten
å gjennomføre dette på i de ulike enhetene.

Del 1, ”Registreringen”, var den delen der det ville
være lettest å gjennomføre en systematisk evaluering. Veien videre i prosjektet mente vi måtte tilpasses forholdene i de ulike enhetene. Dete gjaldt
bl.a. hvilke tiltak en skulle satse på og hvordan disse
skulle implementeres i arbeidshverdagen. Her måtte
en ha åpning for at arbeidsmålene ville endre seg
etter hvert.
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5.6 Effektmål
Siden prosjektet var delt i 3 deler, var det mest
ryddig å lage effektmål for hver av de ulike delene.
I et utviklingsprosjekt må en være åpen for at også
målene endrer seg etter hvert som en får mer erfaring
med de ulike delene.

5.6.1 Effektmål Del 1
• Brukere som er foreldre, får oppmerksomhet på
denne delen av livet sitt.
• Spesialisthelsetjenesten får etablert gode rutiner for
registrering av barna til sine brukere og deres livssituasjon.
• Sikring av at spesialisthelsetjenesten sin meldeplikt
til barnevernet blir oppfylt, jfr. LBT § 6.4, 3.ledd.

5.6.2 Effektmål Del 2
• Spesialisthelsetjenesten får utvikla rutiner for oppfølging av barna til sine brukere. Hvem skal gjøre
dette arbeidet, når skal det gjøres, på hvilken måte
osv. Oppfølging må skje i et nært samarbeid med de
kommunale hjelpetjenestene og evt. andre samarbeidsparter i hver enkelt sak
• Registreringen gir svar på omfanget av barn i en
gitt periode, aldersgruppe, hvor bor de, hvem har
ansvaret for dem, om alle har tilbud om bistand osv.
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5.6.3 Effektmål Del 3
• Barna blir gitt oppmerksomhet og kan få sette ord
på ”den tause kunnskapen” – at mor eller far har et
rusproblem.
• Bidra til bevisstgjøring/kompetanseheving i kommunene på området ”barn i familier med rusproblematikk” gjennom samhandling med spesialisthelsetjenesten.
• Spesialisthelsetjenesten ser på barna til sine
brukere som en naturlig del av sitt ansvars- og arbeidsområde.
• Tiltak for barna til brukerne blir en del av den daglige drifta av enheten.
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5.7 Prosjektorganisering
5.7.1 Styringsgruppe
Mandat
Styringsgruppa, eller prosjektstyret, skulle ha som
oppgave å fatte viktige beslutninger i prosjektet, eks.
økonomi og evt. endring av målsettinger. Prosjektleder skulle rapportere til styringsgruppa om framdrift i prosjektet, og legge fram saker som budsjett
og evt. store endringer i prosjektplanene

5.7.2 Prosjektgruppe
Mandat
Gruppa skulle koordinere arbeidet i prosjektet og

rusmisbrukere.

gjøre oppgaver som: Utarbeiding av mål og planleg-

Prosjektgruppa hadde 7 møter i perioden mars 2006

ging av innsatsen, ta ansvar for at prosjektet hadde

til januar 2008, i tillegg til studietur i november

framdrift og at resultat blir oppnådd.

2007.

Deltakelse og aktivitet

Erfaringer:

Prosjektleder og representanter fra de enhetene som

Alle enhetene som ble skriftlig invitert til å delta i

var deltakende i prosjektet, var selvsagte medlemmer

prosjektet takket ja, bortsett fra en av døgninstitus-

av prosjektgruppa. I tillegg var en representant fra

jonene, som meldte at de ikke hadde kapasitet. Vi

kommunal sektor nødvendig, for å få innspill på de

hadde også en henvendelse fra voksenpsykiatrisk

tiltak en skulle planlegge, og på samarbeidet rundt

avdeling på Ålesund sykehus om at de ønsket å delta

gjennomføringen av disse tiltakene. Det var også et

i prosjektet. Dette ble tatt opp i prosjektgruppa sitt

mål å få med i prosjektgruppa en voksen person som

første møte, men ble avvist, mest fordi en på det tids-

hadde egne erfaringer med foreldre som

punktet ikke hadde oversikt over hva prosjektet ville
innebære av omfang. Vi var redde for å ta på oss for
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mye og valgte å holde oss til de enhetene som arbeidet direkte med rusavhengige pasienter.

De enhetene som hadde sagt ja til prosjektet var
stabile deltakere hele perioden, bortsett fra en av poliklinikkene som hadde vakanser. Men det var en del
skifte av personer i gruppa. Dette var ikke negativt
for arbeidet i prosjektgruppa, men det ble etter hvert
tydelig at de enhetene som hadde stabile personer i
prosjektgruppa, også hadde den beste oppfølgingen
av prosjektets målsettinger i sine enheter.

Ved prosjektets avslutning i desember 2007 bestod
gruppa av følgende instanser og personer:

Instans
MNK
Vestmo behandlingssenter, Ålesund
Rusteamet ved voksenpsyk. poliklinikk Ålesund
Rusteamet ved voksenpsyk. poliklinikk Volda
Rusteamet ved voksenpsyk. poliklinikk Molde
Rusteamet ved voksenpsyk. poliklinikk Molde
Rusteamet ved voksenpsyk. poliklinikk Kristiansund
Veksthuset Molde
Nidarosklinikken, Trondheim
Ålesund kommune, indre bydeler
BUP Ålesund
Brukerrepresentant
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Navn
Ingjerd Woldstad
Sølvi Tennøy
Heidi Heggdal
Frode Vatnøy
Torun Hanssen Melø
Annbjørg Nyland Fauskanger
Else Sandvik
Anja Hammervold
Nora Lorås
Sylvia Våge
Nelly Snipsøyr
Ann Eva Nilsen

6. Selve prosjektet og noen erfaringer
Vi viser forøvrig til vedlagte milepælsplan og
aktivitetsplan for nærmere beskrivelse.

6.1 Om registreringsverkøyet; Barnearket
Barnearket ble først og fremst utarbeidet som et

etter Lov om barnevern.

samtaleverktøy. Vi la vekt på å ivareta anonymiteten til både bruker og barna. Arkene kunne derfor

Det kan også hende at de som sier at den andre

oppbevares samlet, noe som skulle lette en felles

forelderen har omsorgen, mener den perioden en

evaluering av registreringen og planlegging av vi-

selv er i behandling. Dette tilsier at den prosentdel-

dere tiltak, evt. senere analyse av data.

en som bor sammen med den forelderen som går i
behandling, kanskje er høyere enn ca 30%.

I tillegg ble det lagt opp til at arket skulle kopieres
og påføres bruker sin identitet for oppbevaring i

Det siste spørsmålet på Barnearket, om barnet har

journal.

fått tilbud om hjelp, er også upresist. Vi har ikke

Barnearket ble omarbeidet og forenklet etter et

deﬁnert hvilken type hjelp vi mener og fra hvem,

registreringsverktøy som tidligere var utarbeidet ved

så her kan svarene inneholde alt fra overnatting hos

Helse Nord-Trøndelag.

bestemor, til fosterhjem eller behandlingstilbud i
barnepsykiatrien.

Når det gjelder innholdet i spørsmålene, oppdaget
vi fort at noen var upresise. Eksempel er spørsmålet

Svarene på spørsmålet: Hvordan er ditt forhold til

om hvem som har omsorgen for barnet: Her øns-

barna nå, har vi ikke funnet det naturlig å systema-

ket vi å ﬁnne ut hvem barnet bor hos. Men siden

tisere. Vi hadde først tre kategorier Godt, Middels

vi brukte begrepet omsorg, kan det ha skapt en del

og Dårlig, men endret dette veldig fort, siden vi

feiltolkninger. En kan si at en har omsorg selv om

oppdaget at alle svarte ”godt”, også de som ikke

en har såkalt delt omsorg etter Lov om barn og

hadde sett barna sine på ﬂere år.

foreldre, og barnet kan da bo mest hos den andre
forelderen. Likedan kan barnet bo i fosterhjem etter
en frivillig avtale, og foreldrene beholder omsorgen
- 18 -

6.2 Om rapporteringsskjema
Det ble også utarbeidet et rapporteringsskjema
for å lette opptellingen av Barnearkene, og hjelpe
prosjekt-medarbeiderne fra enhetene til å systematisere registreringene til hvert prosjektgruppemøte.
Dette fungerte godt, slik at vi ﬁkk gode reﬂeksjoner i prosjektgruppen omkring hovedmålene og
slapp å bruke tiden når vi var sammen på detaljer i
skjemaene.

Rapporteringsskjemaet ligger i siste del av denne
rapporten.

6.3 Utviklingsprosjekt og faglig autonomi i enhetene
BiRus var et fagutviklingsprosjekt med et tilbud

dra dette tema i sin enhet. Vi besluttet derfor at hver

om å delta for de ulike enhetene, og det faglige

enhet kunne ha to personer som kunne samarbeide

ansvaret lå selvsagt fortsatt på enhetene. Selv om

internt i enheten, og begge var velkomne til prosjekt-

de ulike lederne hadde sagt ja til prosjektdeltake-

gruppemøtene. Dette hjalp nok litt med å holde fokus,

lse, viste det seg fort at den litt ambisiøse tidsplanen for når registreringene skulle være i gang,
ikke holdt. De ﬂeste av enhetene kom ikke i gang

og de som var to opplevde at det var lettere å få inn
Barnearkene etter hvert. En av erfaringene går ut på
at dette var et tema som var tungt å få på dagsorden

før etter sommeren 2006, og fortsatt var det vanskelig å få med alle medarbeiderne på denne registreringen. Særlig fra poliklinikkene ble det meldt at
det var vanskelig å prioritere tid til en slik samtale
tidlig i et behandlingsforløp, og noen medarbeidere
så kanskje heller ikke viktigheten av å fokusere på
dette tema. Prosjektmedarbeiderne meldte på ﬂere
møter i prosjektgruppa at de syns det var tungt å
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i en travel bahandlingshverdag. Krav om effektivitet
i behandlingen, og et betalingssystem i sykehusene
som kanskje oppmuntrer mer til individperspektiv
enn til familie- og barneperspektiv, er momenter som
ﬂere ganger har vært nevnt underveis som praktiske
hindringer for å fremme dette prosjektets målsettinger.

6.4 Om å kontakte forskningsmiljø
Et av målene i forprosjektet, var å ”Avklare om pros-

og vi var derfor interessert i å få dataene analysert

jektet bør knyttes opp mot en forskningsinstitusjon”.

mer systematisk enn det som var gjort på pros-

Dette bestemte vi oss for å avvente, til vi så hvordan

jektgruppemøtene. Vi opprettet derfor kontakt

registreringene fungerte, og hvilke datamengder det

med Kompetansesenter for pasientopplæring og

var snakk om. Da prosjektperioden var over, viste det pasientinformasjon (KPI) i Volda, og ﬁkk bistand til
seg at det var et stort materiale som var samlet inn,

en analyse der.

- 20 -

6.5 Resultater av registreringene
6.5.1 Oppsummering
Materialet omfatter 165 foreldre med til sammen 292

med pasienten, men hos den andre av foreldrene.

barn.

13% bor sammen med pasienten alene,(de ﬂeste hos
mødre, noen få hos fedre) 29% bor sammen med

På første spørsmålet på Barnearket, om barnet vet at

pasienten eller med begge foreldrene. 11% bor i

forelderen har rusproblemer, svarer 6 av 10 foreldre

fosterhjem og 10% hos annen familie.

ja. Ut fra barnetallet i dette materialet, vil det si at

Spørsmålet om pasientene har bekymringer for barna

171 av 292 av barna kjenner til forelderen sitt rus-

sine, viser et klart skille mellom menn og kvinner.

problem, slik den spurte forelderen ser det. De 120

Menn bekymrer seg mindre enn kvinner: 61% av

resterende barna kjenner ikke til problemet, eller

mennene svarer ”nei” mot 44% av kvinnene. Totalt

forelderen er usikkert på om de kjenner til det.

sett svarer litt over halvparten av pasientene at de
ikke har bekymringer, og 10% har store bekymringer

På spørsmålet om barnet vet at forelderen er i behandling for sitt rusproblem, svarer ca. halvparten av
foreldrene at barnet vet det.

På spørsmålet om barnet har fått tilbud om hjelp,
svarer om lag 1/3 at barna har fått tilbud. Dette setter

Når disse to spørsmålene blir krysset, viser det seg
stort sett at de som har fortalt barna at de har et rusproblem, også har fortalt at de går i behandling, og
omvendt. Men det ﬁnnes også eksempler på at barna
vet at forelderen går i behandling, men ikke at de har
et rusproblem.

likevel igjen et stort antall barn der foreldre mener
å ha grunn til bekymring, og barna likevel ikke har
fått tilbud (11 av 22 barn). Barnearket deﬁnerte ikke
hvilke hjelpetilbud det var snakk om.

Da vi krysset dette med i hvilken grad de hadde

Spørsmålet i Barnearket som gikk på hvem som har
omsorgen for barnet, viste seg å være upresist. Men
ut fra det som er registrert, kan det se ut som nesten
halvparten av barna (47%) ikke bor sammen

for barna sine.

bekymringer for barna, fant vi at tilbud om hjelp i
stor grad samvarierte med i hvilken grad man som
foreldre følte at det var behov for hjelp til barna
(61% av barna).
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6.5.2 Tabeller med noen kommentarer
Materialet inneholder i alt 165 registrerte foreldre.

Vet barnet at du har rusproblemer?

Disse fordeler seg etter type institusjon som vist

Vi ser at 6 av 10 svarer at barna vet dette, 1 av 10

nedenfor.

er usikre og 3 av 10 svarer at barnet ikke kjenner

Type institusjon:

til forelderen sitt rusproblem. Fordelingen er den
Tall

Døgninstitusjon
Poliklinikk
Totalt

54
111
165

Prosent
33%
67%
100%

samme enten vi tar utgangspunkt i barna (som vist
nedenfor) eller om vi tar utgangspunkt i forelderen.
Dette kan tyde på at det ikke er så vanlig å gjøre
forskjell på barna – det er lite vanlig at bare noen av

Aldersfordeling etter kjønn:
Menn %
Kvinner %
21-30 år
32%
68%
31-40 år
56%
44%
41-50 år
62%
38%
51-60 år
92%
8%
Totalt
60%
40%

barna kjenner rusproblemene.
Tall
28
45
58
26
157

Tall
Ja
Nei
Usikker
Ikke svart
Total

171
87
27
6
291

Prosent
59%
30%
9%
2%
100%

Vi ser at det er et ﬂertal av kvinner i den yngste aldersgruppa – ellers er det menn som dominerer.

Vet barnet at du er her?
Noen færre vet at forelder er på institusjon, enn som

Barnas alder:

vet at vedkommende har rusproblem (5 av 10 mot 6
Antall

1-5 år
6-12 år
13-15 år
15-19 år
20 år og over
Ikke oppgitt
Totalt

39
97
46
61
45
4
292

Prosent
13%
33%
16%
21%
15%
1%
100%

Gjennomsnitt og median ligger begge på 13 år. Vi
ser også at det er klar sammenheng mellom alder
på foreldre og alder på barna. Jo yngre foreldre, jo

av 10). Like stor andel som er usikre. Også her er
det slik at vi får samme svarfordeling enten vi ser
dette på basis av barnet (som i tabellen nedenfor),
eller på basis av forelderen.
Tall
Ja
Nei
Usikker
Ikke svart
Total

yngre er barna, og omvendt.
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142
120
20
9
291

Prosent
49%
41%
7%
3%
100%

Vi har krysset disse to variablene mot hverandre.

Har du bekymringer for barna?

Resultatet viste da at det i regelen er slik at forelder
som har fortalt barna at vedkommende har rusprob-

Nei
Noen
Store
Totalt

lem, også har fortalt at de går i behandling (72 %).
Og omvendt – at de som ikke har fortalt det ene,
heller ikke har fortalt det andre (82%).

at ektefelle er den som har omsorg. Både for menn
og kvinner er det i 60 % av tilfellene slik at mor eller
far har omsorg. For mennene er det i regelen slik at
ektefellen er omsorgspersonen (59 av 60 %), mens
dette for kvinnene fordeler seg med 39 av 60 % slik
at klienten selv har omsorgen.

Klienten
selv
Klientens
ektefelle
Delt omsorg med
ektefelle
Annen
familie
Fosterhjem
Barnet
bor for
seg selv
Totalt

59%

21%

Total
54%
36%
10%
100%

kvinner. Menn bekymrer seg mindre (vi så foran at

Viktigste skille går mellom å selv ha omsorg, eller

Kvinne
39%

Kvinne
44%
44%
12%
100%

Denne tabellen viser et klart skille mellom menn og

Hvem har omsorg for barnet?

Mann
1%

Mann
61%
31%
8%
100%

menn sjeldnere hadde omsorg for barna). Tendensen
er den samme om vi fordeler etter kjønn og hvem
som har omsorg. I alle tilfeller er det ganske klart
skille mellom i hvilken grad menn og kvinner har
bekymringer for barna.

Har barnet fått tilbud om hjelp?
Totalt
Antall
16%
25
44%

67

Vi ser at det er om lag 1/3 som svarer at barna har
fått tilbud om hjelp. Når vi krysser dette med i
hvilken grad de som foreldre har bekymringer for
barna, ser vi at tilbud om hjelp i stor grad samvari-

18%

13%

16%

25

erer med i hvilken grad man som foreldre føler at
det er behov for hjelp. 61 % av barna der foreldre

12%

6%

10%

15

7%

19%

12%

18

3%

2%

3%

4

mener det er grunn til bekymring har fått tilbud om
hjelp. Dette setter likevel igjen et relativt stort antal
der foreldre mener ha grunn til bekymring og barna
likevel ikke har fått tilbud om hjelp (11 av 22 barn).
Se tabell på neste side.

100%

100%

100%

154
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Har barnet
fått tilbud om
hjelp?

Ja
Nei
Ikke svart
Totalt

Antall
Prosent
Antall
Prosent
Antall
Prosent
Antall
Prosent

Har du bekymringer for barnet?
Nei
Noen
Store
34
50
22%
48%
111
51
71%
49%
11
3
7%
3%
156
104
100%
100%

Totalt
17
61%
11
39%
0
0%
28
100%

101
35%
173
60%
14
5%
288
100%

6.6 Studietur til Danmark
I Danmark har de hatt narkotikaproblemer i mange

Møte på Vejle misbruksenter (poliklinikk og

tiår, og hatt systemer for å ivareta også barna. På

dagbehandling)

nittitallet erkjente de at det også er mange barn som

Orientering om det nasjonale prosjeket med par-

lider pga. foreldres alkoholmisbruk, og de fant det

allelle innsatser i alkoholbehandlingen og i den

nødvendig å sette i verk et nasjonalt prosjekt gjennom

sosiale og pedagogiske sektor i kommunene.

de ulike amt (nå overtatt av kommunene etter kom-

Barne- og familieperspektivet med fokus på indi-

munereformen). Prosjektperioden for det nasjonale

rekte og direkte støtte til barna i samarbeid med

prosjektet er juli 2004 til august 2008.

kommunen.
Orientering om utvikling og implementering av

Vi besøkte prosjektledelsen i Vejle i november 2007,

prosjektet: Kompetanseutviklingen og rutineu-

ble veldig godt mottatt og ﬁkk alt materiell som de

tviklingen i alkoholbehandlingen av de voksne, og

hadde utviklet. Noe er forskjellig i Danmark og Norge,

i kommunal sektor for barna.

og kan derfor ikke overføres direkte. Men det inte-

Orientering om familiebehandlingen, familiekurs

grerte barne- og familieperspektivet i behandlingen

og barnegrupper.

av de voksne, som også Birus-prosjektet hadde som

Orientering om intensiv dagbehandling hver dag i

målsetting, kan overføres. Og det tette tverrfaglige

10-12 uker, og deres støtte til pårørende, inkludert

samarbeidet mellom de ulike instansene i kommunen,

barna.

og det som hos oss er spesialisthelsetjenesten.
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Både i poliklinikken og dagbehandling hadde de

De hadde gjort seg erfaringer med at dette tema krever

målsetting om å kartlegge alle pasienter som er

langsiktig fagutviklingsarbeid, som noen må holde

foreldre med henblikk på følgende: alkoholprob-

taket i, for at det ikke skal glippe blant mange andre

lematikken, foreldrekompetansen, barnas trivsel

prioriterte oppgaver. Det hadde tatt dem ﬂere år å

Her hadde de utviklet kartleggingsverktøy og

komme dit de var i dag, og de mente at også der

forslag til tiltak ut fra en vurdering av alvorlighetsgrad i den enkelte sak.

gjenstår en del før et komplett tverrfaglig samarbeid er
på plass. Det har vært viktig at dette er godt forankret

Møte i Hedensted nye kommune, Juelsminde:

i ledelsen, og at utviklingsarbeidet er ledet av inter-

Orientering fra ulike aktører i kommunen om:

esserte fagpersoner, som hele tiden hjelper de ulike

kompetanseutviklingen, rutinene for samarbeid,

instanser til å holde fokus også på barna.

nøkkelperson-funksjonen, tverrfaglig innsats.

Besøk i en barnehage, besøk på en skole. Orientering om barne- og familieperspektivet i den daglige
pedagogiske praksis.

Hver institusjon: skole, barnehage, familiebarnehage hadde en nøkkelperson med spesiell kompetanse, som de andre kunne benytte som en
ressurs. I kommunen var det en sentral koordinator
som hadde ansvar for dette tema, bl.a innkalle
koordinatorene til faste møter. Vedkommende
hadde også et tett samarbeid med helsetjenesten,
og de hadde felles skolering. Dette var organisert
som et distriktsvis nettverk, og ble opplevd som
god støtte i vanskelige saker.
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BARNEARKET
Rutiner for utfylling:
1. Fylles ut tidlig i oppholdet for alle brukere med barn under 23 år. Arket settes i ”Barnepermen”.
2. En kopi av arket påføres brukers ID (under Journalopplysninger) Dette arket legges i journal.

Anonym Brukerinfo
Kjønn
Født år
Kommune
Behandler/ansatt
Dato for utfylling

Journalopplysninger
Navn
Fødselsnummer

1. Vet barnet/barna dine at du har rusproblemer?
A) Barnets kjønn………..f.år………ja
B) Barnets kjønn….…….f.år………ja
C) Barnets kjønn….…….f.år…....…ja
D) Barnets kjønn………..f.år……....ja

�
�
�
�

2. Vet barnet/barna at du er her?

nei � usikker �
nei � usikker �
nei � usikker �
nei � usikker �

ja
ja
ja
ja

�
�
�
�

nei �
nei �
nei �
nei �

usikker �
usikker �
usikker �
usikker �

3. Hvem har omsorgen for barnet, og hvilke relasjon har denne til barnet (eks:mor, far, tante, fostermor)?
(På det anonyme eksemplaret fylles kun ut feltet ”relasjon”. På journaleksemplaret fylles alle felt ut)
Barn A)……………
Barn B)……………
Barn C)……………
Barn D)……………

Navn:……………………..Adresse…………………………relasjon………….
Navn:……………………..Adresse…………………………relasjon………….
Navn:……………………..Adresse…………………………relasjon………….
Navn:……………………..Adresse…………………………relasjon………….

4. Har du bekymringer for barnet/barna ?
Barn A) nei �
Barn B) nei �
Barn C) nei �
Barn D)nei �

noen �
noen �
noen �
noen �

store �
store �
store �
store �

evt. hvilke bekymringer…………………………………………….....
evt. hvilke bekymringer……………………………………………….
evt. hvilke bekymringer……………………….....................................
evt. hvilke bekymringer……………………………………………….

5. Hvordan er ditt forhold til barnet/barna nå?
Barn A: Kommentar…………………………………………….....
Barn B: Kommentar……………………………………………….
Barn C: Kommentar……………………….....................................
Barn D: Kommentar……………………………………………….
6. Har barnet/barna fått tilbud om hjelp?

Barn A)ja �
Barn B) ja �
Barn C) ja �

nei �
nei �
nei �

Hvilken………………………………………………………..……..når …..
Hvilken…………………………………………………………..…..når:…..
Hvilken…………………………………………………………..…..når:…...

Barn D)

ja �

nei �

Hvilken…………………………………………………………..…..når:……

7. Ønsker du hjelp for barnet/barna dine?

ja �

nei �
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RAPPORTERINGSSKJEMA
Navn på institusjon/poliklinikk:
Registreringer gjelder for perioden:
Totalt
Antall pasienter
Antall barn
Spm 1: Vet barnet at du
Ja
har rusproblemer?
Nei
Usikker
Spm 2: Vet barnet at du er Ja
her?
Nei
Usikker
Spm. 3: Hvem har omsor- Felles
gen for barnet?
Du
Den andre forelder
Fosterhjem/institusjon
Spm.4: Har du bekymNei
ringer for barnet?
Noen
Store
Spm. 5: Hvordan er ditt
forhold til barna nå?
(Generelt inntrykk av
utfylte skjema)
Spm.6: Har barnet ditt
Ja
fått tilbud om hjelp?
Nei
Spm.7: Ønsker du hjelp
for barnet?

Ja
Nei

Hva må til for at fokus på barna skal bli en integrert
del av arbeidet med de voksne?
Er det nok kompetanse hos dere, hva må evt. til?
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MILEPÆLSPLAN OG AKTIVITETSPLAN
Milepæler

Mål/aktiviteter
i opprinnelig
prosjektplan

Forareid

Skrive prosjektplan
Etabelre prosjektgruppe
Utarbeide registreringsskjema

Oppstart av
registrering
av barna til
brukerne på
standardisert
skjema

Etablere rutiner
for registrering
av barn ved
inntak, hvem
skal gjøre det,
når osv.
Opprette god
dialog med
bruker om
denne delen av
inntaksarbeidet/
behandlingen.
Evaluering av
registreringsarbeidet
Oppbevare
skjema i tråd
med Lov om
behandling av
personopplysninger.
Utarbeide evaluEvaluering av
registreringene, eringsskjema
analysering av retta mot bruker
data og planleg- og behandler.
ging av tiltak . Gir dette mening?

Ansvarlig
Aktiviteter/resultater kommet
til i prosjektperioden
MNK

Når

Status

Høst 2005/vår
2006

Gjennomført

Prosjektgruppa

Vår 2006

Gjennomført

Avdelingene

Vår 2006

Gjennomført

Avdelingene

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Avdelingene

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Avdelingene

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Prosjektgruppa

Våren 2006

Frafalt, uaktuelt
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Milepæler

Mål/aktiviteter
i opprinnelig
prosjektplan
Planlegging av
evt. felles opplæringstiltak
for institusjonene/kommunene
Analysere registrerte data på
anonyme ark:
omfang, aldersgrupper, geograﬁsk fordeling
osv.
Planlegge tiltak
for oppfølging
av barna.
Avklare intern
ansvars- og
arbeidsdeling

Ansvarlig
Aktiviteter/resultater kommet
til i prosjektperioden
Prosjektgruppa

Prosjektgruppa
Avdelingene

Når

Status

Ikke aktuelt
med fellestiltak

På prosjektmøter Gjennomført

Prosjektgruppa
Avdelingene

(se nye
tiltak)

Avdelingene

Avdelingene
Økt faglig
bevissthet på
dette tema,
eks. fagmøter i
avdelingene og i
konkrete saker.
Opprettet konMNK
takt med nasj.
prosjekt i Vejle,
Danmark.
MNK
Opprettet kontakt med i
BAPPNord-Trøndelag
og RBUP.

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Høsten 2006

Gjennomført

Høsten 2006

Gjennomført

Utarbeidet rap- MNK
porteringsmal
for Barnearkene.

Våren 2007

Gjennomført

Avdelingene
Utarbeida retningslinjer for
melding av saker
til barnevernet

Høsten 2007

Gjennomført
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Milepæler

Igangsetting av
tiltak internt
i foretaket, og
tiltak i samarbeid med
kommunale
tjenester.

Mål/aktiviteter
i opprinnelig
prosjektplan

Bistå institusjonene videre
for å oppfylle
målsettingene i
prosjektet.

Vudere behov
for etablering
BiRus-forum
med en BiRuskontakt fra
hver enhet, for
å opprettholde
motivasjonen og
utveksle erfaringer. Dette forumet bør kunne
drives av MNK.
Registreringene
fortsetter som en
naturlig del av
inntaksarbeidet.
Legge til rette
for ulike tiltak
retta mot barna.
Samarbeide med
bruker og lokalt
hjelpeapparat
om bistand direkte til barnet.

Ansvarlig
Aktiviteter/resultater kommet
til i prosjektperioden
Studietur til
MNK
Danmark

Når

Status

Høsten 2007

Gjennomført

Avdelingene
Deltar i lokale
kompetansenettverk med dette
tema
Prosjektgruppa/
MNK

Kontinuerlig

Kontinuerlig

2007

Prosjektgruppa

I prosjektmøter

Avdelingene

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Avdelingene

Avdelingene
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Kontinuerlig

Milepæler

Avslutning av
prosjektet

Mål/aktiviteter
i opprinnelig
prosjektplan

Ansvarlig
Aktiviteter/resultater kommet
til i prosjektperioden
Opplæring i
MNK
BAPP-metoden.

Når

Status

Våren 2007

Gjennomført

MNK
Innføring av
BAPP-gruppe i
Ålesund kommune.
MNK
Etablering av
Barnearket i EPJ
og Rusdata.

Høsten 2007

Gjennomført

Høsten 2007

Under arbeid

Avdelingene
Planlegger
veiledningsgruppe for innlagte
foreldre
Skrive prosjek- MNK
trapport.

Våren 2008

Under arbeid

Våren 2008

Under arbeid

Bestemt at
prosjektgruppa
fortsetter som et
kompetansenett-verk med 2
møter pr. år.
Nytt prosjekt
under planlegging i Ålesund
kommune: Samarbeid mellom
barnevernet og
barnehagene.

Første møte april
2008
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MNK

MNK/Tjenester Våren 2008
for barn og unge
i Ålesund

Under planlegging
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