Prosess - organisering og implementering av
tiltak
• Møter med arbeidsgruppen for planen –
prioriteringsliste
• Møte med virksomhetsledere
• Møte med direktør og ledergruppe for helse
og omsorg
Informasjon
–
–
–
–

Komité for oppvekstkomite
Komité for helse og omsorg
Eldre rådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
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Satsningsområder i temaplanen
Hovedfokus og primær målgruppe er barn og unge (0 til 18) og deres foresatte

1. Ansatte har relevant kunnskap om vold og kjennskap til
hjelpetilbudet innenfor sine respektive bruker- og målgrupper
2. Ansatte har kunnskap om tidlig innsats og identifiserer og
avdekker risikoutsatte barn, unge og voksne som lever i sviktende
omsorgsmiljøer

3. Barn som har vært vitne til vold får raskt og nødvendig
oppfølging
4. Alle brukerne i kommunen opplever at det er et helhetlig
hjelpetilbud med godt samarbeid og samhandling i og
mellom tjenestenivåene og tverrsektorielt
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Modell for organisering av tiltakene
Etablering av et fagteam
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• Fagteam
– Organiseres under barnevernet
– Hindre / redusere akuttplasseringer
– Samarbeid med Alternativ til vold

• Koordinatorfunksjon
– Kompetanseutvikling, samarbeid med krisesenteret
• Teamet dekker hele aldersspennet
I tillegg skal det jobbe med videreføring av ICDP, Jordmor /
helsesøstre, Tiltakskort (til alle offentlige kontorer) Alternativ til
vold
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Videre arbeid med tiltak overfor
målgruppen
Barn og unge

Veileder som beskriver rutiner for samarbeid i saker med bekymring
for at barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Oppvekst
Barneverntj
enesten

Barneverntje
nesten

Kartlegging

Alle

Alle voldssaker dokumenteres i journal. Voldssaker meldes til politiet
og/eller barnevern. Henvendelser går ellers til psykisk helsevern,
psykisk helse i helseforetaket, familievernkontor eller barnevernet.

Helse og
omsorg

Fastleger

Rutine for
samtale og
kartlegging

Barn og unge
med funksjonsnedsettelser

Team habilitering jobber sammen med barnevern og politi som skal
utarbeide rutiner for å kartlegge og utføre tiltak der målgruppen
utsattes for vold og overgrep

Oppvekst
BFE

Team
Habilitering

VIP

Ungdom på vid
skoler

Skoleprogrammet VIP- Veiledning og Informasjon om Psykisk helse
hos ungdom på videregående skole

Oppvekst
BFE

Psykologer
og
helsesøstre

Voksne

Hjemmeboende som er utsatt for helserisiko, inkl utsatthet for vold,
og som selv ikke melder behov for hjelp. Beskrevet retningslinjer og
prosedyre i felles ledelsessystem

Helse og
omsorg

Hjemmesyke
pleien

Veileder for å
avdekke vold

Bekymringsteam
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