Helsesatsing i barnevernet
Pål Christian Bergstrøm
regiondirektør
Barne-, ungdoms- og familieetaten
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Illustrasjonsfoto:

Dagsorden 1.11.17
• Bakgrunn - Helsesatsing i barnevernet
• Nasjonal organisering – etablering av omsorgs- og
behandlingsinstitusjoner
• Regional organisering, oppdrag og prosjektplan
• Omstillingen i RN
• Q&A
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Bakgrunn for helsesatsing i barnevernet
•

•

•

•
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Forskning viser en høy risiko og
forekomst av psykiske vansker og
lidelser og et sammensatt behov for
helsetjenester for barn i barnevern,
samtidig er det indikasjoner på at
helsetilbudet til denne gruppen er
utilstrekkelig.
Barn med tiltak fra barnevern har
samme rett til nødvendig helsehjelp
som andre barn, men det er behov
for å sikre at dette faktisk blir tilfelle
i praksis.
Det har vært utfordringer i
samarbeidet barnevern – psykisk
helsevern i mange år, uten at en god
løsning er funnet.
Tilsynsrapporten fra september
2016
«Dei forsto meg ikkje» (Ida saken).
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Arbeidet ble påstartet i 2015 - Rundskriv
Formål: Styrke samarbeidet mellom barneverntjenesten og psykiske helsetjenester for barn
Innhold:
•Ansvar og oppgaver
•Regler om samarbeid – samarbeidsavtaler
•Informasjonsutveksling
•Opplysningsplikt til barneverntjenesten
•Rett til nødvendig helsehjelp
•Regler om samtykke til helsehjelp
•Særlig om samarbeid ved behov for
døgnopphold
Til implementeringsarbeidet er det laget en felles
lysbildepresentasjon av rundskrivet, og div
materiell til samarbeid
meldinger
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Resultater så langt
Det er innført helseansvarlige på alle
barneverninstitusjoner.
Opplæringsprogram om psykisk helse for
ansatte i barneverninstitusjoner
Pilotprosjekt i Helse Sør Øst – tester ut nye
tjenester i spesialisthelsetjenesten for
psykisk helsevern barn og unge i
barnevernsinstitusjoner
Flere rapporter/kunnskapsoppsummeringer,
bl.a.
– Psykisk helse hos barn i
barneverninstitusjoner
– Helsetjenester i
barneverninstitusjoner, og
ungdommers erfaringer
– Erfaringer med felles institusjoner for
psykisk helsevern og barnevern
– Juridisk utredning om Helsetjenester i
barneverninstitusjoner

•
•
•

•
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Glassjentesaken førte til en ytterligere satsning
Oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med
helsehjelp til barn i barnevernet ble overlevert
departementene 2. november 2016.
«Standardisert og differensiert forløp for ungdom i
omsorgsinstitusjoner» var et viktig innspill til
anbefalingene.
I tildelingsbrev for 2017 er flere av anbefalingene i
rapporten gitt som felles oppdrag fra HOD og BLD til
Hdir og Bufdir (herunder BUFetat).
RHFene har fått egne oppdrag
i Oppdragsdokumentet for 2017
Skal utvikles og implementeres 2017 og 2018.
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Felles oppdrag i 2017
•
•
•

•
•

Utvikle modeller og systemer for tidlig utredning/kartlegging
Beskrivelse av Barnevernsansvarlig i psykisk helsevern for barn og
unge
Forberede og etablere omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn
med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort
behov for psykisk helsehjelp
Tilrettelegge for bruk av digitale verktøy til bruk for behandling og
oppfølging av barn i barneverninstitusjoner
Utarbeide nasjonale føringer for innhold i samarbeidsavtaler mellom
barneverntjenester og psykiske helsetjenester
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Barnevernreform – helsehjelp - et tiltak for å styrke
kvaliteten i barnevernet
Ble fremlagt en Barnevernreform i Prop 73 L (2016-2017) :
Et særlig behov å styrke samarbeidet mellom barnevern og psykiske
helsetjenester fremheves, og flere tiltak fremmes:
•Barn i barnevernet skal utredes bedre
•Bedre tilgang på helsetjenester gjennom
•Barnevernansvarlig i BUP
•Styrke ambulante BUP tjenester
•Bedre kontinuitet i behandlingen
•Egne omsorgs- og behandlingsinstitusjoner
•Forpliktende samarbeid
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Nytt institusjonstilbud - Utrede målgruppe, innhold og
organisasjon
Nasjonalt nivå
Prosjektstyre
Ass.dir. Aud Lysenstøen, Bufdir etatsstyring
Ass.dir. Kjetil Ostling, Bufdir barnevernsavdeling
Avd. dir. Gitte Huus, Hdir avd. psykisk helsevern og rus
Regiondirektør Pål Chr. Bergstrøm
Seksjonssjef Jon Tomas Finnsson
Brukerorganisasjoner
Alle Bufetats regioner
Alle RHFene

Referansegruppe
Samarbeidsforum for barnevern
Og psykisk helse

Prosjektgruppe
Prosjektleder: Margrethe Grinaker Berle
Prosjektgruppe: Alle RHF, alle Bufetats regioner
Olaf Jensen og Maria Margareta Rolandsen

Prosjektplan – nasjonalt prosjekt
September

Arbeidsstrøm

36

37

38

Oktober
39

40

41

42

November
43

44

45

46

47

Desember
48

49

50

51

Definere målgruppe;
Eksklusjons- og inklusjonskriterier

52

1

2

3

Februar
4

5

6

7

Mars
8

9

10

11

April
12

13

14

15

16

Mai
17

Definere målsetting for
institusjonene

Definere behandlingsforløp
Omsorgs- og
behandlingsinnhold

Definere behandlingsinnhold

Definere bemanning og kompetanse
Definere nasjonale
kravspesifikke forhold mot
bygg/materiell

Organisering

Definere materielle hensyn, samt trygghet og sikkerhet – avklaringer med regionene gjøres
løpende gjennom hele prosjektet
Definere organisering av institusjonene, herunder forhold
knyttet til inntak

Kommunikasjon og
involvering

18

19

20

21

22

Revidere
innhold og
utarbeide
forslag til
målgruppe

Definere kriterier for opphold
og utredning/ kartlegging

Målgruppen

Januar

Revidere
innhold og
utarbeide
forslag til
omsorgs- og
behandlingsinnhold

Revidere
innhold og
utarbeide
forslag til
organisering

Kommunikasjon og involvering av interessenter

Prosjektledelse

M0
11. Okt
23. Nov
18. Jan
1. Mars
19. Apr
31. Mai

Prosjektstyremøte

M1
22. Sept
24-25.
Okt
13. Nov
11. Des
9. Jan

Prosjektgruppemøter

12. Okt
14. Des

Møte referansegruppe
(Samarbeidsforum)

M2 M3
1. Sept
18. Jan
31. Mai

Milepæl

2. Nov
5. Des

Workshops
særinteressenter

Bodø ungdomssenter valgt
•

•

1
1

Regjeringen har vedtatt at
samarbeid mellom barnevernet
og psykisk helsevern skal
styrkes. Det skal derfor
etableres to nye piloter for
omsorgs- og
behandlingsinstitusjoner i 2018.
Deretter i alle regioner 2020.
Det er besluttet at
institusjonene skal etableres
med utgangspunkt i
eksisterende Bufetat
institusjoner. I Region nord er
dette Bodø ungdomssenter og i
Region sør ved Agder
ungdomshjem.

Illustrasjonsfoto:

Mandat til Region nord
•

•

1
2

Det nye institusjonstiltaket skal
bidra til at barn med behov for
omsorg utenfor hjemmet og
psykisk helsehjelp får samtidig
hjelp fra barnevernet og psykisk
helsevern.
Etableringen av de nye
institusjonene vil bidra til at barn
med store og komplekse behov
får et tilbud av høy kvalitet og
som kan bidra til at de vil få det
bedre.
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Forts. mandat
• Nasjonalt prosjekt vil komme
med definisjoner på innhold,
målgruppe og organisering.
• Bufdir og Helse Nord forventer
at institusjonene som
etableres i de ulike regionene
skal gi det samme tilbudet til
barna.
• Opptaksområdet for
institusjonen skal primært
være regionalt.

Illustrasjonsfoto:

Forts. mandat
• I statsbudsjettet er det foreslått at regionene får midler til å dekke
merkostnadene for etableringen av institusjonene. Det vil si at midlene
til etablering av institusjonen ikke dekker en økning i kapasitet.
• I 2018 er rammen økt med 36,8 mill. kroner på kap. 855. Dette skal blant
annet dekke evaluering av etablering og drift, midler til å sikre neste
tiltak for barn plassert i institusjonene, omstillings-, ombyggings-,
opplæringsmidler og IKT-investeringer.
• Tildelingen til regionene i 2018 vil baseres på antall måneder med drift,
samt omstillingskostnader. I tillegg vil regionen tildeles midler slik at det
kan sikres plass i neste tiltak for barna som er på institusjonen.
Tildelingen vil komme i endelig disponeringsbrev.
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Oppdrag

Leveranse

Etablere en institusjon som er klar for inntak av barn i henhold til målgruppe.

Ferdig kvalitetssikret
institusjon
I fellesskap skal det etableres regional prosjektgruppe med representanter fra Bufetat region nord og representanter Orientere direktoratet
fra Nordlandssykehuset, hvorav en har formelt lederansvar. Leder av regional prosjektgruppe kommer fra Bufetat
region nord.

Frist
2018
1.1.2018

Prosjektgruppa rapporterer til prosjektstyret som består av regiondirektør i Bufetat og relevant leder med
beslutningsmyndighet i helseforetaket.
Prosjekteiere er assisterende direktør/etatsstyrer i Bufdir og representant fra Helse Nord.
Uenighet som ikke lar seg løse i regionalt prosjekt skal sendes til prosjekteier som håndtere uenigheten.

Ved uenighet

Ved behov

Utarbeide en overordnet regional fremdriftsplan for etablering av den omstilte institusjonen med bakgrunn i vedtatt Fremdriftsplan oversendes
fremdriftsplan for det nasjonale prosjektet. Det skal fremgå når det planlegges med oppstart. Planen skal også
direktoratet
inneholde behovet for omstillingsmidler.

1.12.2017

Fortløpende risikovurdere regional fremdriftsplan og iverksette risikoreduserende tiltak. Inkludert i risikovurderingen Risikovurdering oversendes
skal konsekvenser for budsjett fremgå.
direktoratet
Utarbeide og implementere en kommunikasjonsplan med interessentkart til internt og eksternt bruk.
Kommunikasjonsplan
oversendes direktoratet
Forberede og legge til rette for etablering av ledelse av institusjonen i tråd med beslutninger i nasjonalt
Orientere direktoratet om
prosjektstyre. Enhetsleder skal være fra Bufetat. Behandlingsansvarlig for helse skal være fra Nordlandssykehuset.
planen for etablering av
ledelse
Etablere et formelt samarbeid mellom Bufetat region nord og Nordlandssykehuset.
Signert samarbeidsavtale
etter mal fra Bufdir
Finne egnet lokale for drift av nytt institusjonstilbud i samarbeid med Nordlandssykehuset.
Direktoratet orienteres

Løpende
Snarest
31.3.2018

1.12.17
31.12.2017

Ved behov for ny leiekontrakt skal gjeldende rutiner i «Retningslinjer for leie av fast eiendom i Bufetat» følges.
Hvis det inngås leiekontrakter før budsjettet er endelig vedtatt må det være et forbehold om det i kontrakten.
Utarbeide en bemanning- og omstillingsplan basert på føringer fra nasjonalt prosjekt, herunder bemanningsplan for
helse og barnevern. Lokalt og regionalt IDF skal inngå i en slik prosess.
Sikre at samarbeid på kommunalt og fylkeskommunalt nivå (skole) etableres.
Det skal også etableres dialog og samarbeid med fylkesmann.

Navn
på nødvendig
seminar erfaringsutveksling
/ 27.11.2017
Prosjektgruppene i de to regionene skal etablere et samarbeid som
sikrer

Fremdriftsplan oversendes
direktoratet
Interessentkart og
samarbeidsavtale
oversendes direktoratet
Orientere direktoratet

1.4.2018

15
31.1.2017

Regionen redegjør for status.

Orienterer direktoratet i

Månedlig

31.12.2017

Prosjektplan – nytt institusjonstilbud (Utkast)
September

Arbeidsstrøm

36

37

38

Oktober
39

40

41

42

November
43

44

45

46

47

Desember
48

49

50

51

Januar
52

1

2

3

Februar
4

5

6

7

Mars
8

9

10

11

April
12

13

14

15

16

Mai
17

Ut fra Nasjonal
prosjektgruppes forslag
rigge institusjonen etter
målgruppe og målsetting

Målgruppen

18

19

20

21

22

Ut fra anbefalinger
fra Nasjonal gruppe,
jobbe med å rigge
etter
behandlingsform

Omsorgs- og
behandlingsinnhold

Lederforankring av formelt
samarbeid med Bufetat og RHF.
Avklare regionalt oppdrag
Rekruttering og tilsetting av enhetsleder og 2 avdelingsledere
og hvordan det skal løses
Kartlegge kompetansen i aktuell institusjon.
Omstillingsarbeidet startes. Vurdere riktig
dimensjon i tiltaksapparatet i Bufetat rn

Organisering

Rekruttering av helsepersonell og barnevernfaglig
personell

Avklare og prosjektere tilpasning av bygg

Kommunikasjonspla
n og interessentkart

Kommunikasjon og
involvering

Ombyggingsarbeid startes. Vil løpe til ca oktober

Prosjektplan med
aktiviteter,
oppgaver, ansvar og
milepæler
Kommunikasjon og involvering av interessenter som fylkesmann, fylkeslege, brukerorganisasjoner og andre

Sikre informasjon til berørte kommuner

M1

M0

M3

M2

Møtepunkter

14 sept
01.nov

Samarbeidsmøter
Helse

Hver
tredje
uke

15 des
31.05

Prosjektgruppemøter

Møte referansegruppe
(Samarbeidsforum)

22.09
24-25.10
13.11
Milepæl
11.12
08.01
22.01
22.02
19.03
03-04.05

Møter med
Nasjonalt prosjekt

Dialog og samhandling
• Direktoratet ønsker god dialog i denne
prosessen for å høste erfaringer til
etableringen av institusjoner i de tre
øvrige regionene.
• Det skal igangsettes en følgeevaluering i
2018.
• Det vil komme et eget oppdrag for
driften av institusjonen i løpet av 2018.
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Omstilling og ivaretagelse av ansatte
•
•
•
•
•

•
•
1
8

Vi har erfaring med omstilling i
Region nord og god ivaretagelse av
ansatte under omstilling
Etablert et omstillingsteam
Samarbeid med tillitsvalgte og
verneombud
Ivaretagelse i tråd med statlige
føringer
Representanter fra
omstillingsteamet besøker Bodø
gjennomføring av omstillinger. 22.
nov.
Spørsmål for omstilling:
alte.eide@bufetat.no
Tar sikte på et månedlig nyhetsbrev
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Status nå:
-

Møte med helseforetaket i dag
Lokaler
Avklaring av finansielle ordninger
Etablering av regional prosjektorganisasjon
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Behovs- og kapasitetsvurdering
Det er nedsatt en regional arbeidsgruppen med mandat til å gjennomføre en leveranse med
av regionens samlete behov for institusjonsplasser, herunder geografisk plassering.
Leveransen skal videre inneholde konkrete beskrivelser av hvordan fremtidig institusjonstilbud
i Bodø og Fauske-området anbefales å se ut, herunder målgruppe, antall plasser, geografisk
plassering, kostnadsbilde.
Arbeidsgruppens anbefalinger er:
•
•
•
•

Nordland fylke har regionens høyeste befolkningstall. Arbeidsgruppen vurderer at
følgende premisser må ligge til grunn for videre beslutning:
Regionen må ha et akutt tilbud som ligger i Nordland fylke
Akutt tilbudet må romme plasseringer etter både 4-6 og 4-25
Regionen må sikre at det er ordinære omsorgsplasser i Nordland fylke jf. prinsippet om
likeverdige og tilgjengelige tjenester

Ledergruppen tok arbeidsgruppens rapport til orientering. Arbeidet med fremtidig
dimensjonering fortsetter.

Navn på seminar / 27.11.2017

20

Felles ansvar for å sikre at barn og
unge får et helhetlig og koordinert
tilbud, og den hjelpen de har behov for

