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Verdigrunnlaget 
!

• Hvilke verdier er vi satt til å forvalte? 
!
• Dette feltet tar hånd om det mest dyrebare vi har og 

fremtiden – nemlig barna våre 
!
• Innsatsen kan utgjøre «hele forskjellen» i manges liv 
!
• Vår grunnetikk  

–  «Først og fremst ikke skade»
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Årets konferanse

!
• Pakkeforløp står i fokus 
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Hvordan kan pakkeforløp skape 
!
• Kvalitet  
!
• Informasjon 
!
• Transparens i tjenesten  
!

• Brukerfokus 
!
• Tilgjengelighet  
!
• Kan bidra til mer likeverdige helsetjenester 
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Variasjon 

Kvalitet  og innhold på tjenesten 
• Implementering og etterlevelse av retningslinjer og 

lovkrav 
• Kunnskapsbasert praksis – monitorering av 

behandlingseffekt  
• Spesialisering, spissing - kontra bredde og 

desentralisering 
• Helhet, sammenheng og med adekvat varighet 
• Medikamentforskriving  
!
Levetid og befolkningsforskjeller   
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Kvalitet 

!
Komprimert kan det sies å være: 
!
• Å komme tidlig til i et mulig behandlingsforløp 
• Samarbeid med brukeren 
• Effekt av helsehjelp/behandlingstiltak 
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Hvordan finne  gode mål på kvalitet i seg selv:

!
• Endring i funksjonsnivå  
• Endring i symptomnivå 
• Endring i livskvalitet  
• Fornøydhet hos pasient/bruker  
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Et eksempel fra Helse Sør-Øst 

!
• Hvordan anvende kunnskap og forbedre tjenesten?
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Regional plan om styrking av tjenesten til barn i 
barnevernsinstitusjoner basert på Oppdragsdokument 2015 

• Regional plan i Helse Sør-Øst for ”Hvordan sikre barn i 
barnevernsinstitusjoner tilstrekkelig utredning, hjelp og 
oppfølging” jfr krav i Oppdragsdokumentet 2015 til Helse 
Sør-Øst RHF  

!
• Kunnskapen vi har fra de siste års fagrapporter er anvendt til 

konkrete forbedringstiltak og mål.                           Basert 
på:  
– Flatøutvalgets rapport 
– Helsetilsynets rapport «Myter og anekdoter» 
– Den nasjonale rapporten om psykiske lidelser hos barn i 

barnevernsinstitusjoner fra 2015
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Regional plan i Helse Sør-Øst har følgende mål

Hvordan sikre styrking av tjenesten til de mest sårbare og utsatte barna i 
barnevernets omsorg slik at følgende mål nås: 
!
• Psykiske lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner oppdages og avdekkes  
!
• Barn i barnevernsinstitusjoner får den helsehjelpen de har behov for  
!
• Tilgang til behandling uavhengig av om omsorgssituasjon er uavklart eller 

ikke 
!
• Hindre brudd i oppfølging av barn /unge henholdsvis fra barnevern og /eller 

spesialisthelsetjeneste grunnet skifte av oppholdssted 
!
• Kontinuitet sikres fra alle instanser
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Helse Sør-Øst RHF har eget prosjekt i samarbeid med 
Helsedirektoratet og Bufetat -Øst

• Det prøves ut modeller for samarbeid i tre helseforetak 
• Modellen skal bidra til økt samarbeid mellom 

barnevernstjeneste og helsetjenesten og i større grad sikre 
utsatte og sårbare barn i barnevernsinstitusjoner den 
helsehjelpen de har behov for 

• Deltagende helseforetak er Sykehuset Østfold HF, Akershus 
universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF
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Pakkeforløp kan bidra 

!
!
• Ikke nødvendigvis selve løsningen  

– men kan bli et veldig godt hjelpemiddel 
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Et visdomsord 

!
• Psykiske lidelser kan ramme personens opplevelse av 

seg selv på en annen måte enn somatiske sykdommer og 
relasjonen til behandlerne er derfor svært viktig (Ruud 
2010)  
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Gode formuleringer med på veien

!
Nordahl Grieg - «Til ungdommen» 

  
«Som om vi bar et barn- varsomt på armen»
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