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•
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Psykiske lidelser hos barn i
barnevernins7tusjoner oppdages
og avdekkes
Barn i barnevernins7tusjoner får
den helsehjelpen de har behov for
Man får 7lgang 7l behandling
uavhengig av om omsorgssituasjon
er uavklart eller ikke
Hindre brudd i oppfølging av barn /
unge henholdsvis fra barnevern
og /eller spesialisthelsetjeneste
grunnet skiBe av oppholdssted
Kon7nuitet sikres fra alle instanser

Hoved)ltak
Utpeke barnevernansvarlige

Formalisere og skri<liggjøring samarbeidet

• Geograﬁsk uLordring
• Oppfølging av «sine egne»
• TeQe samarbeidet

• Samarbeidsavtale +
Retningslinjer for samarbeid
• Tydelig beskrivelse av
forventninger og ansvar
• Følge funksjon, ikke person
• Sikre lik oppfølging uanseQ
BUP
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Barnevernansvarlig
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføre regelmessige kontakt- og dialogmøter med ins7tusjonene, jfr samarbeidsavtale. Her skal
det være fokus på de 5 målområdene.
Være 7lgjengelig for NN-drøBinger med mulighet for å oppdage og avdekke psykiske lidelser og anbefale
7ltak.
Være kontaktbar for råd og veiledning pr telefon.
Kontakten vil være rådgivende og veiledende og skal bidra 7l at den aktuelle pasienten sikres forsvarlig
hjelp.
Kontakten vil kunne gi generell veiledning 7l ledelse og/eller helseansvarlig ved barnevernins7tusjonen.
Evaluere/videreutvikle inngåQ samarbeidsavtale sammen med poliklinikkens enhetsleder.
Kartlegge 7dsbruk for funksjonen (fak7sk/behov) gjennom prosjektperioden, for å ha mulighet 7l
planlegge ressursbruk eQer endt prosjektperiode.
Fra BUP-døgn vil oppfølgingen være direkte kontakt med pasient og ansaQe ved barnevernins7tusjoner
og skal sikre trygg overføring fra innleggelse i psykisk helsevern 7lbake 7l barnevernins7tusjonen.
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Samarbeidsavtale

Retningslinjer for samarbeid

• KorLaQet
• Inneholder de punktene man
forplikter seg 7l å overholde
• Underskrives av begge parter
• Felles eid produkt, alle
involverte parter har vært
deltagende i utviklingen

• En konkre7sering og
utdypning av
Samarbeidsavtalen
• Forventninger 7l innholdet i
samarbeidet
• Presisering av roller og ansvar
• Felles eid produkt, alle
involverte parter har vært
deltagende i utviklingen
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Psykiske lidelser hos barn i barnevernins)tusjoner
oppdages og avdekkes
• BUP får kjennskap 7l nye ungdommer fortløpende, og gjerne i
forkant av innﬂy`ng, gjennom faste møter med
barnevernins7tusjonene
• BUP får relevante opplysninger om ungdommene
• Tips om hvordan gjennomføre en samtale med ungdommen, slik
at han/ hun føler seg trygg nok 7l å dele det som er vondt
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Barn i barnevernins)tusjoner får den helsehjelpen de
har behov for
•

Månedlige møter hvor ungdommer ved ins7tusjonen blir drøBet, uavhengig av allerede vurdert hjelpebehov.

•

TeQe møter og kjente ansikt senker terskler og øker 7llit.

•

Personalet fra ins7tusjonen og personalet fra BUP siQer sammen og drøBer ungdommenes hjelpebehov.

•

Det er gjort tydelig hvilke opplysninger BUP er i behov av, og hva ins7tusjonene kan gi.

•

BUP har mulighet 7l å være i forkant når ny ungdom ankommer ins7tusjonen.

•

BUP kan være med på drøBing av/ avgjørelsen om henvisning eller evt andre 7ltak.

•

Tydelige gjensidige forventninger gjennom skriBliggjorte avtaler.

•

Felles fagdager bidrar 7l felles forståelse av felles problema7kk.
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Man får )lgang )l behandling uavhengig av om
omsorgssituasjonen er uavklart eller ikke
• Henvisninger 7l BUP fra barn i barnevernins7tusjoner avvises
ikke.
• Henvisninger 7l TIPS fra barn i barnevernins7tusjoner avvises
ikke.
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Hindre brudd i oppfølging av barn /unge henholdsvis fra
barnevern og /eller spesialisthelsetjeneste grunnet ski<e av
oppholdssted +
Kon)nuitet
sikres fra alle instanser
• Det er presisert hvilke opplysninger som skal foreligge innen en giQ 7d, og det er understreket
•

vik7gheten av IP.
Ikke kjent med erfaringer så langt.
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Videre arbeid
•
•
•
•
•

Ak7v arbeidsfase
Arbeide i hht 7l avtale/ retningslinjer
FortseQe å hente erfaringer
Halv7dsrapport skal være ferdig 1. juni
Endelig rapport skal være ferdig 31.12.17
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Noen ganger må vi våge å ta det som ser bra ut…
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… fra hverandre for at vi skal få noe som er enda
bedre!
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