FORORD
Handlingsveilederen «Fra bekymring til handling» er utarbeidet som en del av Birkenes kommunes
modellprosjekt.
Bakgrunnen for prosjektet er Regjeringens satsing på barn av psykisk syke, barn av foreldre som
misbruker rusmidler, og målsettingen om at de skal få tidlig hjelp og systematisk, langsiktig
oppfølging, tilpasset den situasjonen de lever i.
Målgruppe
Målgruppen kan avgrenses til barn i en bestemt alder (0-6 år). Siden Birkenes er en relativ liten
kommune definerer vi målgruppen fra 0 til 23 år, da dette vil gjøre modellen helhetlig og relevant for
alle tjenester som jobber med familier og oppvekst.
Barnets første leveår legger et viktig grunnlag for vekst og utvikling videre i livet, og godt
foreldreskap har en særlig viktig betydning. Det er derfor spesielt viktig at barn og familier i risiko får
nødvendig hjelp og oppfølging så tidlig som mulig. Handlingsveilederen legger hovedvekt på 0 til 23
år, herunder et økt fokus på barn av flyktninger og asylsøkere (flerkulturelle).
Tidlig innsats
Birkenes kommune har som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for
barn og unge og familiene deres, med samordnede tjenester av høy kvalitet. Handlingsveilederen
skal være en veiviser ved bekymring for et barn. Den skal bidra til at vi har økt fokus på målgruppen
og oppdage tegn og symptomer på et tidlig stadium. Veilederen beskriver rutiner til bruk i alle
tjenester, og skal bidra til god samhandling mellom de ulike tjenestene i kommunen og en god
oppfølging av barn og familier i risiko.
Barn i risiko kan også omhandle barn som lever med andre former for belastning knyttet til
oppvekstsvilkår og omsorgssituasjon. Veilederen er utarbeidet på en slik måte at den kan anvendes
uavhengig av hva som er årsak til bekymringen.
Elektronisk modell
Handlingsveilederen og elektronisk modell ble utarbeidet høsten 2017 og ferdigstilt januar 2018. Det
er vedtatt administrativt at den elektroniske versjonen skal være tilgjengelig på kommunens
hjemmeside. Modellveilederen skal implementeres og tre i kraft i Birkenes kommune innen utgangen
av januar 2018.
Hvert tjenesteområde må ha gode rutiner for hvordan handlingsveieleden skal implementeres og
gjøres kjent i personalgruppen. På kommunalt nivå er kommunalsjef for skole og oppvekst ansvarlig
for koordinering og forbedring av veilederen. Enhetsleder for Ressurssenteret er ansvarlig for
revisjon og oppdatering.
Veilederen vil bli forankret i kommunenes kvalitetssystem TQM. Hendelsesbehandling i TQM vil bli
benyttet som en viktig del av evalueringen av veilederen i løpet av 2018.
Samarbeidsprodukt
Veilederen er et produkt av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med prosjektleder, styringsgruppe,
prosjektgruppe og andre ressurspersoner.
Styringsgruppen har bestått av Aslaug S. Knudsen (prosjektleder), Signe Ann Jørgensen/Bente
Moland Somdal (kommunalsjef helse og velferd), Marianne Moen Knutsen (kommunalsjef skole og
oppvekst), Dagfinn Haarr (kommuneoverlege).
Prosjektgruppen har bestått av Aslaug S. Knudsen (prosjektleder), Terje Bakken (enhetsleder
Ressurssenteret), Eilin Ask Dugstad (sosiallærer, repr. for skolene), Marina Homdal (pedagogisk leder,
repr. for barnehagene), Cecilie Hodne (ledende helsesøster), Erling Aasen (NAV-leder).

Inspirasjon
Prosjektgruppen har hentet inspirasjon fra andre modellkommuner, samarbeidsmøter med RVTS Sør,
Borgestad-klinikken, Barns Beste, Sørlandets sykehus, Familievernet (BUFETAT) Arendal, samt bygger
bl.a. på «Oppvekstrapporten» 2013-2 (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), «Bekymring til
handling – En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet» (Helsedirektoratet 2008) og
forebygging.no.
Det har ikke vært brukerrepresentant med i prosjektgruppen. Kommunenes interesseorganisasjon KS
har utarbeidet en spørreundersøkelse (www.bedrekommune.no) som vil bli benyttet hvert annet år.

