Standardisert forløp i Bufetat omsorgsfunksjonen
Omsorgs- og endringsmodellen,
region nord
Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør
Barne-, ungdoms- og familieetaten
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Illustrasjonsfoto:

1. Standardisering av forløp - Omsorg for
ungdom
• Gjennom etablering av ulike spisskompetansemiljø søker
Bufetat å legge til rette for en mer presis, kvalitetssikret og
målrettet utvikling for barn, ungdom og familier.
• Målgruppen innenfor Omsorg for ungdom er den største
gruppen som søkes inn i privat og statlig institusjonstilbud,
ca. 60% av alle søknader til Bufetat.
• Sammensatt gruppe med ulike behov; omsorgsbehov,
psykiske lidelser (angst, depresjon, suicid), samt andre
diagnoser (utviklingshemming, autisme) sterke
atferdsuttrykk og sekundert rusutfordring.
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Oppdrag til Region nord 2016: Etablere spisskompetansemiljø
for Omsorg for ungdom. Standardisert forløp definerer felles
praksis og kvalitetssikring.

Erfaringsinnhenting

Før-inntaksfase
Søknad fra
kommunen

Innflyttingsfase

Effektmåling; pre,
mid, post
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Utviklings- og
endringsfase

Overføringsfase

Ettervern
Generalisering
av ferdigheter

Standardisert forløp for alle omsorgsinstitusjonene beskrevet
gjennom felles kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer
Tjenestene er virkningsfulle

Tjenestene er trygge og sikre

Tjenestene involverer brukere
og gir innflytelse

Tjenestene er samordnet og
preget av kontinuitet

Ressursene blir utnyttet på
en god måte

Tjenestene er tilgjengelige
og rettferdig fordelt

Indikatorer:
Barna har mindre problembelastning ved utskriving enn ved inntak, jf. klinisk score på ASEBA
Endringsarbeidet tar utgangspunkt i en økologisk forståelse
Sosial ferdighetstrening er en del av endringsarbeidet
Omsorgs- og endringsarbeid er kvalitetssikret gjennom veiledning til ansatte
Indikatorer:
Barna opplever tiltaket som trygt, jf. tilbakemeldinger på fornøydhetsundersøkelsen
Personalgruppen har gjennomgått opplæring i traumebevisst omsorg, eks Handlekraft
Institusjonene er målgruppedifferensiert
Indikatorer:
Barna oppgir i fornøydhetsundersøkelsen at de får medvirke
Alle barna har fått tilbud om familieråd
Barna og foreldrene deltar i alle planlagte møter
Relasjon til familie og nettverk er avklart og, om mulig forbedret, ved utskriving, jf. kartlegging
Indikatorer:
Utviklings- og endringsarbeid er individuelt tilpasset og kvalitetssikret i planarbeid
Det foreligger en tiltaksplan ved inntak
Barn har et tilpasset opplæringstilbud og går enten på skole eller jobb hver dag
Barn har en aktiv fritid ut fra egne ønsker og behov
Barn har et forsvarlig helsetilbud
Handlingsplanen definerer samhandling og samarbeid med andre som kan gi hjelp til barnet og familien
Institusjoner har samarbeidsavtaler med kommunal helsetjeneste for sikring av helsehjelp
Indikatorer:
Barnet gjennomfører oppholdet i henhold til beskrevet plan
Riktig tiltak etter opphold er på plass ved oppstart av overføringsperiode
Høy kapasitetsutnyttelse ved institusjonene sikre flere barn et godt tilbud
Indikatorer:
Barnet og foresatte medvirker i valg av plasseringssted
Barnet har et tilbud som ivaretar mulighet for kontakt med foresatte og nettverk på hjemstedet
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Faser i Standardisert forløp
Innflyttings- og kartleggingsfase:
Mål: Avklare og dokumentere behov for tiltak som gir barn forsvarlig omsorg på bakgrunn av samlet
informasjon fra kommunen. Basert på relevant kunnskap om barnet og familiens behov.
Ved inntak;
Mål: Kartlegging og analyse gjennomføres og barnets behov er avklart. Mål og tiltak for
oppholdsperioden er definert. Bosted etter opphold er avklart.
Kartlegningsperiode er 8 uker, hver uke er definert med faglige og administrative oppgaver. Alle barn
kartlegges med ASEBA (pre-post), BRIEF månedlig.
Utvikling og endringsfasen:
Mål: Gjennom en sosialøkologisk modell får barn og familier individuelle tiltak som bidrar til varige og
hensiktsmessige strategier for problemløsning. Barn og familier får hjelp til å utvikle og endre det som
tidligere har vært vanskelig for dem.
Alle barn gjennomfører månedlige erfaringsinnhenting.
Overføringsfase:
Mål: Generalisere effekter av institusjonsoppholdet for å hindre ny plassering og gi mulighet til et godt
liv. Sikre barnet og familien støtte fra lokalt hjelpeapparat.
Overføringsfasen defineres som de siste tre månedene av et institusjonsopphold og i 4 måneder etter
utflytting
Etter overføring til annen base må ansvar for ungdommen og familien avklares med kommunen.
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Nasjonal implementering;

Spisskompetansemiljø ved Kvæfjord Ungdomssenter, Harstad.

Implementering av standardisert forløp gjennomføres i to steg;
•

Steg 1: Etablering av 5 regionale ressursmiljø som har særlig ansvar for videre opplæring og
vedlikehold av standardisert forløp. Valg av regionalt ressursmiljø er gjort i styringslinjen i
regionene. 1 samling er avholdt. Videre implementering gjøres sammen med regionale
ressursmiljø. Opplæring av til sammen 47 enheter i Bufetat.

•

Steg 2: Praksis, utøvelse og kompetanseutvikling skal gjennomføres på tre nivå: Ledelse- og
organisasjonsnivå, personal- og barnenivå.
1) Ledergruppe (alle institusjonene)

2) Personalgruppe (alle ansatte)

Lederstøttesamlinger på nasjonalt og regionalt nivå
Opplæring og trening i systematisk bruk av standardisert forløp.
Resultatsamlinger avholdes for ledere med gjennomgang av
Feltrapport.
Organisasjons- og leder nivå
Opplæring og trening i systematisk arbeid med standardisert
forløp, inkludert bruk og forståelse av Forløpssjekkliste
Regionalt og lokalt nivå

Ansatte ved hver institusjon med særlig Regionale brukeropplæringer/samlinger i standardisert
kompetanse, 2 i hver avdeling
kartlegging (ASEBA, BRIEF), analyse og målarbeid
Gir veiledningskompetanse
Lokalt nivå
Medvirkning/erfaringsinnhenting
3) Barnegruppe
Lokalt nivå
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Oppsett på erfaringsinnhenting

7

Omsorgs- og endringsmodellen region nord /120617

Eksempel på uttrekk og måling av
problembelastning – ASEBA score
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Bakgrunn for oppdraget: Seks år
med utviklingsarbeid
-

Kompetansebygging i
barnevernsinstitusjoner og for
veiledere av statlige fosterhjem
Utarbeidelse av en modell for
samarbeid mellom kommuner og
Nasjonalt
helsetjenester
Nasjonalt
oppdrag
2015

Bufetat,
region nord
2011

Kommuner
Bufetat
Region
nord

Helseforetak

oppdrag
2016

8 kommuner
som deltar i
prosjektet:
•Harstad
kommune
•Mo i Rana
•Vesterålen
barnevern
2015

Regionale
helseforetak
2015
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Resultater så langt:
•

Opplæring i kognitiv
atferdsteori (KAT) for ca. 350
ansatte
• Videreutdanning KAT 30 stp.,
ca. 180 ansatte. Veiledere
med formell godkjenning, 16
stk i RN.
• Opplæring i Omsorgs- og
endringsmodellen for alle
ansatte i region nord, 8
institusjoner
• Etablert nasjonalt
spisskompetansemiljø ved
Kvæfjord Ungdomssenter,
Funksjon 3 «Omsorg for
ungdom»
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Samarbeidspartnere:
 University of Washington
 RBUP øst og sør
(implementering og forskning,
NFR)
 NTNU (personaldata) og
veiledningsutdanning ved
Hans Nordahl
 HIH/ Universitetet Tromsø
 Nasjonalt senter for
selvmordsforskning ved Lars
Mehlum
 RHF ved fire helseforetak
gjennom regional og lokale
samarbeidsavtaler

2. Omsorgs- og endringsmodellen
Region nord
Tilføring av faginnhold i et Standardisert forløp:

Administrative forløp
Modul 1
Innflytting og
kartlegging
Innsøkningsfase før
plassering
Innflytnings- og definert
kartleggingsfase

Modul 2
Medvirkning

Modul 3
Utviklings- og
endringsarbeid

Modul 4
Familieintegrert
overføring

Gjennomgående i alt
planarbeid

Analyse og
målarbeid

Generalisering og
inkludering

Fornøydhetsmåling

KAT/ økologisk DBT

Behov og tiltak for
ettervern

Inkludering av familie
og nettverk

Modul 5 Effektmåling og evaluering
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Standardisert forløp med Omsorgs- og endringsmodell
;

Ukentlig veiledning og konsultasjonsteam for å sikre:
•
•
•
•
•
•

Ikke- dømmende holdning fra ansatt til barn og familier
Lojalitet til modell (gjennom Konsultasjonsteam og veiledning)
Involvering av familie og nettverk (gjennom opplæring og trening)
Barnets og familiens medvirkning (brukerundersøkelser)
Planarbeid og evaluering (effektmålinger)
Innhold og intervensjoner i det individuelle endrings- og utviklingsarbeidet

Opphold
Endringsfase

Inntak
Kartlegging
Forpliktelse og
motivasjon

Validerende og ikke-dømmende
miljø

Overføring
Familieintegrert
Overførings-tiltak

Inntak
• Forpliktelse og
motivasjon hos
barn og familie
• Kartlegging for å
definere mål og
dokumentetere
effekt
• Analyse og
målformulering
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Generell
ferdighetstrening
(i gruppe)
• Mindfulness
• Følelsesregulering
• Mellommennesk
elige relasjoner
• Krisehånderting
• Gylne middelvei
(familiearbeid)

Omsorgs- og endringsmodellen region nord /120617

Individuelt endringsarbeid

Overgangsplan

•
•
•
•

• Innhold 3
måneder før
utflytting med
Familieintegrert
overføring
• Innhold 4
måneder etter
utflytting med
familie og
nettverk

Atferdskjeder
Ferdighetstrening
Eksponering
Kognitiv
omstrukturering
• Konsekvenshåndtering
og forsterkning

Implementering av Omsorgs- og endringsmodellen

Opplæring Ledelse og stillinger 100%
• X 4 dager samlet
• Innhold: Validering, DBT, ferdighetsgrupper og atferdskjede
(individuell), konsultasjonsteam

Veiledning Ledelse og alle ansatte
• X 1 dag pr uke via skype
• Konsultasjonsteam x 1 pr uke i personalmøte

Boostere Ledelse og stillinger 100%
• X 2 samlinger pr år x 3 dager
• Innhold: Opplæring og vedlikehold
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Omsorgs- og endringsmodellenEn modell for omsorg, endring OG medvirkning
 Innhold i endringsarbeid
under institusjonsopphold.
Sterk involvering av familien
som del av tiltak, under og
etter institusjonsopphold
Definerer og inkluderer
roller og ansvar i samarbeid
mellom Bufetat, kommuner
og spesialisthelsetjeneste.
Moduler i modellen kan
også brukes i kommuner for
å forhindre plasseringer i
institusjon.
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Understøtter samarbeid med psykisk helse:
•

DBT er i region nord satt i system som moduler for endringsarbeid i institusjon, dette i
samarbeid med University of Washington ved dr. Eric Trupin. Modulene er
implementert og tilpasset i tråd med standardisert forløp for omsorgsinstitusjoner, og
definerer konkrete intervensjoner i de ulike fasene av et forløp.

For ungdommer kan DBT gi et grunnlag ikke bare for å overleve, men for å leve et liv som
er verd å leve selv om det kanskje ikke alltid er en dans på roser.. Sitat; Lars Mehlum
Kompetansebygging i eget apparat:
• Standardiserte kartleggingsverktøy som gir kvalifiserte indikasjoner på behov og tiltak,
deling av informasjon med psykisk helse
• Effektive metoder for endringsarbeid
Samhandling med psykisk helse:
• Sikring av hjelp til kartlegging og behandling, kvalitetssikring gjennom Standardisert
forløp
• Lokale samarbeidsavtaler definerer
– Form og innhold i samarbeid
– Barnets individuelle behov
• Felles opplæring og veiledning i DBT moduler, samkjøring av behandling fra BUP og
institusjoner
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Utvikling av modell for forebyggende tiltak og
overgangsmodell for kommunene
FIT (Family Integrated Transition) - Region nord
Målgruppe for FIT
•

Ungdom mellom 12-18 år med sammensatte vansker, både atferdsmessige og emosjonelle.

Ønsket måloppnåelse
Resultatmål:
-

styrke arbeidet overfor målgruppen

-

forebygge flytting i institusjon/fosterhjem

-

at flere barn blir boende hjemme

-

kortere oppholdstid i institusjon

-

redusere gjentatte flyttinger/replassering i institusjon/fosterhjem

Effektmål:
-

kommunene i Region nord gjøres bedre i stand til å drive egen tiltaksutvikling og tilpasse tiltak til sin
befolkning

-

styrke samarbeid mellom statlig og kommunalt barnevern

-

styrke samarbeid mellom barnevern og psykisk helse
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Beskrivelse av ulike forløp ved bruk av FIT (Family
Integratet Transition), Familieintegrert terapi
1)ITM endringsarbeid inne på
institusjon
• Endringsarbeid ungdom
• Ansvar Bufetat

2)Vurdering av
omsorgsbase, fare for
plassering
• Kommunalt tiltak
• Ansvar kommune

3)FIT som tiltak for å
forhindre plassering
• Kommunalt tiltak
• Ansvar kommune
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Forberede FIT 2 måneder før
utflytting
• Klargjøring overgang ungdom
og familie
• Ansvar Bufetat og kommune

FIT tiltak for å forhindre
plassering
• Kommunalt tiltak
• Ansvar kommune

Ved brudd; Institusjon med
ITM og FIT
• Klargjøre tilbakeføring til
familie
• Ansvar Bufetat og kommune

FIT 4 måneder etter
tilbakeføring
• Tiltak ungdom og familie i 4
måneder etter tilbakeføring
• Ansvar kommune

Omsorgsbase stabilisert
ungdom bor hjemme
• Ansvar kommune

FIT 4 måneder etter
tilbakeføring
• Tiltak ungdom og familie i 4
måneder etter tilbakeføring
• Ansvar kommune

Psykisk helse hos barn og unge i
barneverninstitusjoner
•

Over 400 barn og unge i aldersgruppen 12 –
20 år som bor i barneverninstitusjoner var med
i undersøkelsen. 57,5 % av deltakerne var
jenter.

•

76 % av ungdommene i undersøkelsen har en
psykiatrisk diagnose med
funksjonsnedsettelse innenfor de 3 siste
månedene.

•

Ungdommene har høy grad av samsykelighet
mellom angst, depresjon og alvorlige
atferdsforstyrrelser.

•

25 % av ungdommene oppgir hjelp fra BUP og
38 % av ungdommene oppgir noen form for
psykiatrisk hjelp fra spesialisthelsetjenesten
innen de siste 3 mnd. NTNU-rapport 2015
18

Omsorgs- og endringsmodellen region nord /120617

Illustrasjonsfoto:

Deloppdrag 3 i Helsesatsingen
Utvikle barneverninstitusjoner til omsorgs – og behandlingsinstitusjoner for
barn med stort samtidig behov for psykisk helsehjelp og langvarig og/eller
spesialisert omsorg utenfor hjemmet
•

Tiltaket skal gi et fungerende statlig tilbud til de barna som har et behov for
langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet, og som samtidig har
omfattende og komplekse psykiske vansker og lidelser.

•

Det skal etableres/ombygges en institusjon i to av Bufetats regioner (Nord og
Sør) i 2018, og det skal være et tilbud i alle fem regioner innen 2020. Tiltaket
vil således ha en varig og landsdekkende effekt.

•

Målgruppen for tiltaket er ikke enda konkret utredet, men det legges til grunn
at dette er en gruppe barn med omfattende og sammensatte behov for
behandling og omsorg.

•

Nasjonal og regionale arbeidsgrupper skal utarbeide innhold og organisering
for omsorgs- og behandlingsinstitusjoner.

•

Både psykisk helsevern og Bufetat får et klart ansvar for innholdet i
institusjonene, og tiltaket skal bidra til bedre koordinerte tjenester mellom
barnevernet og psykisk helsetjenester slik at det enkelt barn får den hjelpen
det har behov for.
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