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Tittel: Møtereferat forebyggende familieteam Osen 12. des. 2018

Hei,
Et kort møtereferat fra dagens møte:
Til stede: Birgitta, Geir, Lillian, Maiken, Sissel, Tone, Knut Johan, Jan‐Ole, Sigrid (referent)
Ikke til stede: representant fra barneverntjenesten

Tema: Drøfting av familieteamets arbeidsform, møtefrekvens og deltakere.
Kommunen har hatt et familieteam i en eller annen form i 20 år, og det har vært jobbet på litt ulike måter. Nå
senere tid har teamet vært et konsultativt team som har drøftet saker etter samtykke. Deltakere har vært lege,
psykiatrisk koordinator, helsesøster, barnevern og rådgiver PPT. Rektorer og styrer barnehage har blitt med etter
hvert. Det siste året har teamet hatt få saker til drøfting.
Nye krav til pakkeforløp og press på tjenestene hos BUP/ spesialisthelsetjenesten vil stille strengere krav til
dokumentasjon og tiltak forsøkt lokalt før man får henvist en pasient til BUP/ psykiatritjenesten hos
helseforetaket.
Det er bred enighet om at det er ønskelig med et team som en tverrfaglig møteplass, og at man møtes jevnlig og
kjenner hverandre, men det er et spørsmål om frekvens og innhold i møtene. Teamet kan møtes fast noen ganger
per år (4?), og tar opp tema knyttet til forebygging og barn og unge.
NB Teamet (de av team‐medlemmene som er relevante for saken) kan i tillegg kalles ut når det er saker som
haster. Disse sakene skal prioriteres.
Samtykke kan spesifiseres, slik at foreldre også kan gi samtykke til drøfting av saker med noen tjenester/ ikke hele
familieteamet.
Det er ønskelig med en drøfting på hva forebygging er generelt, og med barneverntjenesten spesielt. Universell –
indikativ – individuell er stikkord. Hvordan kan de kommunale tjenestene bistå inn i barnevernets forebyggende
arbeid – hva kan barnehage og skole gjøre der barnet er, og hvordan bør barnevernet trekke inn øvrige tjenester?
Aktuelle tema for felles møter i forebyggende familieteam:
‐ Hva skjer i skoler og barnehage – hva ser man som utfordringer/ aktuelle tema generelt
‐ Gjennomgang av aktuelle undersøkelser, for eksempel Olweus, Ungdata, elevundersøkelsen – hva tenker
teamet om resultater? Refleksjon ut fra egen tjeneste/ lokalkunnskap
‐ Kurs og kompetanseheving på aktuelle tema, jf. handlingsplan folkehelse 2019 hvor vold i nære
relasjoner, overgrep, rus mv. trekkes fram som områder det er behov for kompetanse på + at
handlingsplan mot vold skal utarbeides
‐ Reflektere rundt hypotetiske caser – «øve seg» til reelle saker ev. kommer
‐ Lokale prosedyrer for arbeid før henvisning til BUP – hva må gjøres og kartlegges først?
‐ Gjennomgang av aktuelle prosedyrer for familieteam, bekymring for barn osv. Bli kjent med
samtykkeskjema – hvilke ulike varianter finnes lokalt og bør det være mer enn ett?
‐ Tema i program for folkehelse: Psykisk helse i skolen/ livsmestring som fag
Det er satt opp noen datoer for familieteamet 2019. Sissel og Tone avklarer årshjul, møtefrekvens/‐ tidspunkt og
tema til første møte.
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