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Utviklingsarbeid og prosjekter virksomhet for barn og unge Ålesund 

kommune. 

 

Samhandling Helse Sunnmøre/ Helse Midt Norge og div kommuner 

på Sunnmøre.  

 Edinburgmodellen  

Utviklingsarbeid.  Samarbeidsprosjekt med Ålesund sykehus.  

Bruk EPDS kartleggingsverktøy. 

Kartlegging av  mors psykiske helse under svangerskap og fødsel.  

Jordmor/ helsesøster foretar screening på 8 ukers kontroll. 

Veiledning fra sykehuset. Spesialseksjon: Anita K. Rønningen. 

Erfaring fra andre land. 

 BAPP (Barn av personer med psykisk sykdom eller rus.) 

Gruppetilbud for barn mellom 8 og 12 år, og for ungdom 13 til 15 år.  

BAPP- gruppene er et gratis forebyggende og styrkende helsetilbud for barn i samarbeid mellom 

kommunene og Helse Midt-Norge. 

Målet for barnegruppas samlinger: Styrke barnas forståelse og mestring, for å forebygge psykiske 

problemer og rusproblemer. 

Målet for ungdomsgruppemøtene: Styrke forståelse, fellesskap og mestring, for å gjøre verdagen 

bedre og for å forebygge problemer i framtida.  

 

 Oppfølging av barn av alvorlig syke. 

Alle enheter på sykehuset må ha en barneansvarlig. Foretar en kartlegging om de syke har barn. 

Sikrer oppfølging på sykehus og  vurderer om kommunen skal kontaktes.   

 Bærum modellen . 

Oppfølging av barn av suicidpasienter . 

Prosedyre i alle avdelinger på sykehuset. Alle må svare på om de ønsker oppfølgingssamtale. Tilbudet 

har vart i 15 år. 

Sykehuset har 20% stilling: Lise Flem Hanken 
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Alle kommuner på Sunnmøre. 

Fram til nå har det vært enkeltpersoner i kommunen som har vært sykehusets kontaktperson. I 

fremtiden vil psykisk helseteam bli kontaktet fra sykehuset.  

 Småbarnsteam 

Egne ressurser. Behandlende og konsultativt tverrfaglig team . I teamet sitter høyt kvalifiserte fagfolk 

fra PPT, Barnevern, helsestasjonene  og fra  BUP 

Vi ønsker med dette å komme tidlig inn og gi hjelp til de små barna 0 til 4 år og deres foreldre. 

I dag Finner ikke  kommunene barna tidlig nok, noe som gjør at heller ikke  2. linjetjenesten får gi det 

tilbudet de skal. De skulle hatt 5% av  denne gruppen.    

 

 Ny modell for drift av krisesenter fra 2011 og videre- 

Samhandling på tvers av kommunegrenser. Det oppnevnes ei arbeidsgruppe for å utrede driftsmodell 

fra 2011 og videre. Mulig modell kan være kjøp av tjenester fra ekstern leverandør, interkommunalt 

selskap ( IKS ), eller etablering av kommunal ordning i vertskommune med driftsavtale med andre 

kommuner. 

Deltakere:  

Herøy kommune:  Ass rådmann Olaus-Jon Kopperstad 

Norddal kommune:  Medlem av styringsgruppa Svein Linge 

Sula kommune:  Leiar i støtte og stab, Gunnar Trones 

Giske kommune:  Einingsleiar for barn, familie og helse, Hildegunn Nesse Roald 

Haram kommune:  Einingsleier for helse, Kristin Molt Korsnes 

Ålesund kommune : Leder for styringsgruppa Randi Asbjørnsen og kommunalsjef Liv Stette.   

Sekretær: Rådgiver Kari Riise, Ålesund kommune 

 

Sunnmøre krisesenter har ikke hatt medlemmer i arbeidsgruppa. De er blitt konsultert med hensyn til 

interessen for en eller flere aktuelle driftsmodeller. 

 

 Kompetanseløftet for barnevernet. 

Sammarbeid mellom kommunene i  ÅRU, Søre Sunnmøre Regionråd, og BUF etat. 

Planlegging startet 2007, Fikk Skjønnsmidler fylket 2008.  
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Fase 1 er i gang og dreier seg om å øke fagkompetansen til den enkelte kurator i barnevrnet. 

Kurs med 127 deltakere 3dager  x 5. 

Fase 2 tenker en seg opplæring av ledere i barnevernet 

Fase 3 skal gå på samhandlingskompetanse. 

Organisert med prosjektgruppe og styringsgruppe. Styringsgruppa utpekt fra Rådmenn. 

Forsker tilknyttet prosjektet: Øyvind Kvello. 

 Interkommunalt barnevernsvakt 

En arbeider med et prosjekt via ÅRU  for å prøve å få til  interkommunal barnevernsvakt. 

Prosjektet er i begynnerfase 

 Helse og læring. 

Stor spørreundersøkelse av alle 7. klassinger. Stort spørreskjema. 

Mål:  Finne om det er sammenheng mellom Helse- selvbilde- sykefravær både elever og lærere -

karakterer. 

Tidsaspekt: 2010-2011 

Tiltak på systemnivå 

Høgskolen i Ålesund: Lennard Lindstrøm? 

Parameter for mastergradstudier.  

Kontaktperson i kommunen: Oddmund Olsen. 

 

Utvikling/Prosjekt Samhandling internt i Ålesund kommune: 

 ”Samhandlingsplan for barn og unge i risiko” 

Ålesund kommune skal hjelpe foreldre til å gi alle barn trygghet og mulighet for positiv 

uvikling og aktivitet. Ålesund kommune vil at tjenestene skal oppleves som aktive, helhetlig 

og tverrfaglige.  

Bakgrunn og mandat: 

Rådmannens ledergruppe vedtok 24.09.08 å sette ned en prosjektgruppe som har som oppgave å 

videreføre arbeidet med å utvikle et lokalt program for Tidlig innsats for barn i risiko(TIBIR). 

”Prosjektgruppa skal utarbeide en plan/program  som omhandler tidlig innsats for barn og unge i 

risiko (TIBIR) som oversendes rådmannens ledergruppe for videre behandling.” 
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Mål og frister: Utarbeide plan høsten 2008, der innsatsområdene prioriteres. Utarbeide et program 

for 2 år 2009 – 2010, og være en styringsgruppe for gjennomføring av programmet” 

Prosjektgruppa ble tidlig klar på at planen ikke bør innholde for mye informasjon. Planen er en 

videreføring av evalueringsrapport og handlingsplanen : ”Alle Kan 2006 – 2010.” 

Prosjektgruppa mente videre at mandatet var noe begrensende i forhold til barn og unge i risiko. Det 

var viktig å se ulike grupper barn og unge som er i risiko for å unngå fremtidig  psykisk vansker, 

rusproblem og antisosial atferd (kriminalitetsforebygging), med andre ord: bedre barn og unges 

psykiske helse i Ålesund. Videre var det viktig for arbeidet å fokusere på det tverrfaglige samarbeidet.  

Lederne for aktuelle virksomheter utnevnte sine representanter. Prosjektgruppa hadde sitt 

konstitueringsmøte 06.02.09, da var deltakerne utnevnt: Liv Stette (kommunalsjef), Harald Endresen 

(Bestillerenheten), Sylvia Våge (Barn og unge-indre), Solveig Eikremsvik (Barn og unge – ytre), Svein 

Homb (PPT), Hans Pilskog (Alt.opplæring), Guro Braaten Thoresen –(Fagerlia bh), Caroline 

Rørstad(Spjelkavik u.skole, Nina Rabben (Lerstad skole), Vivian Dyb (delta), Elisabeth 

N.Stømme(Undervisningsforbundet). 

Målgruppe: 

Barn og unge i Ålesund i alderen 0 – 20 år som har, - eller er i fare for å få - psykiske vansker. 

Risikofaktorer: atferdsvansker, følelsesmessige og sosial vansker, lærevansker og omsorgssvikt. 

Planen skal være et samhandlingsverktøy for ansatte i Ålesund kommune som jobber direkte eller 

indirekte inn mot denne gruppen. Dette dokumentet skal også være informativt for instanser utenfor 

kommunen og ikke minst opplysende for foreldre og pårørende til barn og unge. 

Samhandlingsplanen omfatter disse tjenestene: Barnehager og skoler, helsestasjonene og 

skolehelsetjenesten, fastlege, barnevern, PPT, og ulike tiltak som ressursteam i skolene, psykiatrisk 

helsesøster, VIT, PMTO med mer.  

Støtter seg samfunnsviter Bonesmo iflg Ekremsvik og Våge.. 

 Utarbeiding av plan for å samle/få oversikt over tjenestetilbudet innen forebyggende 

arbeid rettet mot  barn og unge. 

V/ Virksomhetsledere barn og unge: Solveig Ekremsvik og Sylvia Våge 

Harald Endresen viktig støttespiller.  

 Styrking av skolehelsetjenesten i ytre bydel Ålesund. 

Skarbøvik ungdomsskole og Aspøy barneskole. 

Midler via helsedirektoratet. Dekker en  60% stilling. 

Mål: Bedre tilgjengelighet skoletjeneste 

         Bedre samarbeid PPT, skole, skolehelsetjeneste, barnevern. 
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 Broen  

Alternativ opplæring, Ålesund kommune. Prosjekt rettet mot personer  mellom 16 og 19 år som av 

ulike grunner ikke har et tilbud i skolen eller arbeidslivet. 

Mål: 

Ved opplegget ved Broen skal disse personene få hjelp til å komme tilbake til skolen, eller finne en 

praksisplass/arbeidsplass.  

Broen er et frivillig tilbud med fokus på ungdommens interesser og mål. 

Kontaktperson: Hans Pilskog.  

 VIP 

 

Videregående skole prosjekt i kommunehelsetjenesten.  

Skoler som er med pr i dag: Borgund videregående skole og Fagerlia videregående skole.  Skoler som 

er med må ønske det.  

Informasjon om psykisk helse. Samarbeid med psyk. Team i kommunen.  

 

 

 

 


