Tverretatlig akuttjenester
for barn og unge

Bakgrunn

•

!

En ide fra samarbeidsmøter mellom ledere på barnevernvakta, St.Hansgården og
den gang ungdomsklinikken, i dag kalt akutt ambulant enhet

•

Et faktum at man satt med samme klientgruppe i de akutte situasjonene

•

Ved flere tilfeller ble manglende samarbeid oppfattet som et hinder for å gi god og
samkjørt hjelp.

!
!
•

!

En erkjennelse av at en del barn og unge trenger hjelp fra ulike tjenester samtidig
eller i sammenheng.

•

Samle et offentlig tilbud, slik at barna får rett hjelp til rett tid

•

Ha flere muligheter for å finne nye alternativer og felles løsninger i en
akuttsituasjon – sett opp i mot de tradisjonelle plasseringene i institusjon/
beredskapshjem

!

En felles akuttjeneste
•
•

Sendte første søknad i 2009
Sendte andre søknad i 2011

!
•

Fikk svar fra BLD og Kongen i statsråd mai 2013

!
•

Det var spesielt prosjektets vedtak § 4, som gjorde prosessen lang:

!
•

”for informasjonsutveksling i enkeltsaker mellom de personer som er særskilt
utpekt etter § 3, gjøres det unntak fra lovbestemt taushetsplikt etter lov 17. juli
1992 nr. 100 om barneverntjenester § 6-7, lov 2. juli 1999 nr. 61 om
spesialisthelsetjenester m.m § 6-1 og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
m.v § 21. Unntaket gjelder også for personer ansatt i BV og SSU når person
som er utpekt etter § 3 ber om informasjon som er nødvendig for å ivareta det
barnet henvendelsen til felles akuttmottak gjelder.”

En felles akuttjeneste
•
•
•

Varighet fra august 2013 til august 2016
Dekker Kristiansand kommune
En felles innsats til barnas beste.

!
•

Operative aktører:
- Barnevernvakta i Kristiansand
- St.Hansgården (Bufetat)
- Akutt ambulant enhet ved Sørlandet sykehus
- Ungdomsavdelingen i barneverntjenesten i Kristiansand

!
•

Delt prosjektledelse mellom Barnevernvakta og Sørlandet Sykehus, med
mål om god forankring i tjenestene.

Organisering
•

!
•

Styringsgruppe : Virksomhetsleder i kommunen, Avdelingsleder i ABUP/SSHF og
Regiondirektør Bufetat.

Delt prosjektledelse

!
•

Prosjektgruppe : Barnvernleder, avdelingsleder Barnvernsvakta, Leder AAT voksen,
Prosjektledelsen, Tillitsvalgte, Leder Familiens Hus Kristiansand, Ass. Leder UK Arendal,
Bruker representant og Enhetsleder Bufetat.

•

Arbeidsgruppe : Prosjektledelse, teamleder Akutt
Hansgården og avdelingsleder Ungdomsavdelingen

!
•

Operative Enheter

Ambulant Enhet, avdelingsleder St.

Målgruppe
•
•

Barn og ungdom i Kristiansand kommune
0 – 18 år

!
•

Avventer tilbakemelding fra SINTEF

!
•
o
o
o

Foreløpig inntrykket:
Sakene som er mest kompleks, nyter best av dette samarbeidet
Folk i krise er ikke delt inn i sektorer, det er det hjelpeapparatet som er.
De sakene som tradisjonelt utløser hjelp fra både barnevern og psykisk
helse, får nå hjelp mer samlet og samtidig.
o Kan hende at en samlet vurdering fanger opp saker som tradisjonelt ville
blitt oversett om kun en instans hadde vurdert behovet.

Rammer
•

•
•
•
•

Fått tillatelse etter barnevernloven §2-4
- Utveksle informasjon om klient/pasient vedr. den aktuelle
situasjonen
- Opprette felles kartotek i prosjektperioden
Økonomisk støtte til gjennomføring og evaluering av prosjektet i 3 år
Omstillinger i prosjektenhetene
Forskning/Evaluering
Ulikt lovverk: Lov om barneverntjenesten og lov om psykisk helsevern

Prosjektets målsetting
Hovedmål:
• Prosjektet skal utvikle en samordnet, koordinert og behovstilpasset
tjeneste til barn og unge og deres familier i akuttsituasjoner

!
Delmål:
• Det skal utvikles felles rutiner for prosjektenhetene ved akutte saker
• Fokus på foreldremestrende tiltak
• Øke kompetansen ved alle prosjektenheter
• Sikre koordinert oppfølging etter akuttfasen

!
!
Vi skal ikke bli like!!!

Prosjektets visjonen
• Rask responstid
• Rask stabilisering og reorientering av den akutte
hendelsen
• Fokus på barnas behov
• Foreldrestøttende tiltak for å styrke
foreldrekompetansen
• Bevissthet på kulturelle forskjeller

Felles kulturoppbygging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnet i fokus
Kompetanseheving
Felles fagdager
Hospitering
Interne og felles rutiner/retningslinjer
Utvikle felles tiltak
Foretar felles vurderinger
Jobbe mot en forståelse av hverandres metoder og fag
Tenke på hverandre som kollegaer
Holdningsendring til hverandres systemer

Vi må stole på hverandre

Kommunisere direkte med hverandre

Snakke hverandre opp!

Gi hverandre plass!!

•

Skal tilpasses den enkeltes behov – altså mindre standardisert

!
•

Utviklet primært for de eksponerte

!
•

Skal tilby emosjonell støtte til den enkelte, samt trygge, roe og sikre.

!
•

Gi informasjon om vanlige reaksjoner, mestringsstrategier, råd om sosial
støtte, mobilisere nettverk mm.

!
•

Tar utgangspunkt i at man takler stress ulikt

!
•

Følge familien over tid

!
•

Mål at familien kan gjenvinne kontroll, og bygge på den forventning om at
situasjonen vil normalisere seg.

Evaluering av prosjektet
•
•
•
•
•

SINTEF evaluerer prosjektet
Gruppeintervju med ansatte
Individuelle intervju med ansatte
Dybdeintervju med foreldre og ungdom i 2014 og 2015
Deltatt på fagdager

Generell tilbakemelding fra SINTEF
•

Varierende tilbakemeldinger

!
•

De fleste er fornøyde med oppfølging rundt selv akuttsituasjonen, men
det er varierende hvordan de føler seg fulgt opp i etterkant.

!
•

Det er også varierende forståelse av hva som kan betegnes som akutt og
hvor lenge en sak er akutt.

!
•

Det er gjennomgående at når brukerne føler seg fornøyd føler de at de
har blitt hørt, respektert og at deres behov har blitt anerkjent.

Felles fagutvikling
•

Oppstartsseminar høsten 2013

•

2 felles fagdager 2014
Suicidalitet
Seksuelle overgrep
Gjennomgang og evaluering av konkrete samabeidssaker

!

!
•

!
•

2 dagers fagseminar 2014
Gjennomgang og evaluering av konkrete samabeidssaker
Psykologisk førstehjelp
Bevegelse og samarbeid
Akutt som begrep
Tidlig innsats
2 felles fagdager våren 2015
Fokus på kulturbevissthet

!

•

2 felles fagdager planlagt høsten 2015
Fokus på mobilisering av nettverk, hjelperollen og
saksgjennomgang

Samarbeidet så lang
•
-

Samarbeidssaker i 2014:
20 % av barnvernsvaktas akutte henvendelser.
Prosjektet ble i realiteten virksom fra høst 2014 og da oppgang i antall
samarbeids saker.
I tillegg flere samarbeids saker i ungdomsavd. som kun ble ført i eget
fagsystem.

!
•
-

Samarbeidssaker i 2015:
Innført rutiner om fellesvurdering av alle akutte henvendelser
Kontakt og samarbeid i nesten 100% av sakene innenfor samme
åpningstid de siste månedene

Caser vi har jobbet sammen i:
•

Gutt innlagt med suicidalforsøk – foretok felles vurdering.

!
•

Jente kommer til barnevernvakta, vil ikke bo hjemme lenger. Nedstemt,
tanker om å ta sitt eget liv.

!
•

Far hadde slått mor med barna som vitner

!
•

Jente med spiseforstyrrelser. Bekymring for om mor ivaretar jenta.

!
•

Mor tok sitt eget liv

!
•

Jente 15 år

•
•

Plassert på St.Hansgården sammen med sine søstre.
Mor satt i arrest

