RAPPORT

Barn i rusfamilier (BIR) i perioden
2009-2021
Hva er gjort, hva er lært og hva er lurt å gjøre videre.
Sluttrapport skrevet av Hilde Jeanette Løberg, KORUS Sør.
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Sammendrag
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med programmet Barn i rusfamilier (BIR) i
perioden 2009-2021. Målet med BIR var å gi kunnskap og handlingskompetanse til ansatte i
barnehager, skoler og kommunale hjelpetjenester om hvordan det er å være barn når
voksne sliter med rusproblematikk, og hva ansatte kan gjøre ved en bekymring for et barn.
Bakgrunnen for programmet bygger på kunnskap om 1) hvordan et familiesamspill med
rusproblematikk virker inn på barn på kort og lang sikt, 2) at utsatte barn ikke fanges opp
tidlig nok, og 3) at ansatte i barnehager og skoler ofte mangler kunnskap og metoder om
hvordan de skal identifisere og hjelpe disse barna på et tidlig tidspunkt.
I programperioden har det vært gjennomført to eksterne evalueringer av programmet, flere
egenevalueringer i form av digitale spørreundersøkelser, og to fokusgruppesamtaler med
ansatte i de deltakende kommunene. Resultatene fra undersøkelsene viser at ansatte som
har deltatt på opplæringsdagene, har fått økt kunnskap og handlingskompetanse etter å ha
deltatt i programmet. De opplever videre å ha fått en metodikk og praktiske verktøy for
hvordan de skal møte og samtale med barn og foreldre. Dette er også kunnskap og
kompetanse som er overførbare til flere typer av bekymringer. I tillegg beskrives
opplæringsdagene som en oppvekker for personlig utvikling og engasjement i arbeidet.
Implementeringen av programmet er en utfordring, men er samtidig helt vesentlig for å få
spredd kunnskapen internt i kommunene. Fra 2009 ble det et krav for å delta i
programmet, at den enkelte kommune etablerte en kommunal ressursgruppe. Gruppen fikk
blant annet ansvar for å planlegge og gjennomføre spredning og vedlikehold av kunnskapen
i kommunen. Gjennom prosjektperioden ga KORUS oppfølging og veiledning til
ressursgruppene. Veiledningen var tilpasset lokale utfordringer i den enkelte kommune.
Deltakerne i programmet fremhever den tverretatlige ressursgruppen og oppfølgingen i den
enkelte kommune som vesentlige for å lykkes med implementeringen. Dette er også
komponenter de vil ta med seg videre inn i andre innsatser, og som de ønsker bistand til fra
KORUS.
De siste årene av programgjennomføringen fikk rutiner og samarbeidsstrukturer et større
fokus i den kommunale veiledningen. Flere kommuner som startet med BIR-arbeidet, valgte
derfor å jobbe videre med utviklingen av en BTI-modell (Bedre Tverrfaglig innsats). Eller
omvendt, dvs. at kommuner som startet med BTI-arbeidet, ønsket BIR som
kompetanseheving for å få til handlingskompetanse hos ansatte. Kommunene har gode
erfaringer med å bruke BIR som kompetansetiltak inn i BTI-modellen.
Innholdet i denne rapporten har hentet inspirasjon fra tilnærmingen «Gjort-Lært-Lurt». Vi
beskriver hva som er gjort (og hvordan), hva kommuner har lært, og hva som kan være
lurt å gjøre mer av og videre i ulike tverretatlige satsinger.
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1 Innledning
Formålet med denne rapporten er å oppsummere arbeidet med det kommunale
kompetansehevingsprogrammet Barn i rusfamilier (BIR). Programmet er gjennomført i regi
av KORUS Sør i perioden 2009-2021. Rapporten synliggjøre hva og hvordan det har blitt
jobbet med opplæringsdagene og oppfølgingen i den enkelte kommune. Vi håper at
kommuner og kompetansemiljøer kan bruke erfaringene i denne sluttrapporten som
utgangspunkt for refleksjoner og drøftinger, når det skal igangsettes kommunale satsinger,
programmer og ulike kompetanseløft i kommuner.
Fagfolk i barnehager og skoler har behov for kunnskap og opplæring om hvilke
konsekvenser det har for barn å vokse opp i en familie hvor voksne strever med eget
rusbruk. Vi liker å tro at vi snakker mer om alkohol og rus i flere sammenhenger nå. Og det
gjør vi kanskje? Men fremdeles opplever fagfolk at de ikke kan nok om rus, konsekvenser
voksnes rusbruk har på barn på kort og lang sikt, eller hvordan de skal hjelpe barn som
kanskje sliter på grunn av foreldres rusbruk. Fremdeles opplever fagfolk i barnehager og
skoler at de har barrierer i arbeidet med rusrelaterte spørsmål, og barrierene knyttet til rus
har stort sett vært de samme gjennom hele prosjektperioden. Å være redd for å ta feil, er
fremdeles en av de største personlige barrierene den enkelte kjenner på.
Ulike evalueringer og samtaler med tidligere deltakere viser at deltakerne har fått økt
kunnskap og handlingskompetanse gjennom BIR-programmet. Deltakerne forteller også om
personlige endringer etter kursdagene: om hvordan opplæringen har gjort dem mer
ydmyke, og gjort noe med holdningene og handlingene deres i møte med mennesker som
strever med rus eller strever av andre grunner.
Etter at vi startet med BIR har flere utredninger og forskningsrapporter ytterligere vist at
behovet for tidlig innsats ikke bare gjelder barn i rusfamilier, men også barn som utsettes
vold og overgrep, og andre former for omsorgssvikt (NOU 2017:12). Dessuten er det i
økende grad vektlagt behovet for å ha gode samarbeidsstrukturer i kommunene for å
ivareta utsatte barn (Helsetilsynet 2009). I BIR ble det derfor de siste årene fokusert mer
på at tilnærmingen i BIR kan overføres til handlingsveiledere og samarbeidsstrukturer for
tidlig innsats generelt.
Vi håper du blir litt nysgjerrig på hva som er gjort i denne BIR-satsingen, hva deltakere
forteller at de har lært, hva deltakere og kommuner mener det er lurt å gjøre mer av, hva
de vil vektlegge videre i kommunale satsinger, og hva de ønsker av oppfølging videre fra
KORUS.
Jeg, Hilde Jeanette Løberg, ved KORUS Sør, har vært ansvarlig for programmet fra høsten
2009 og ut 2021. I tillegg har psykologspesialist Frid Hansen og advokat Kurt O. Bjønnes
vært fagansvarlig for hver sine deler av programmet. Takk til Frid Hansen og Kurt Bjørnnes,
og flere andre fagpersoner som har bidratt i løpet av disse årene! Takk til alle kommuner og
deltakere som har vært med på å gjøre programmet til hva det ble!
I arbeidet med rapporten har jeg hentet inspirasjon fra tilnærmingen «Gjort -Lært –Lurt»
(Tiller, 2006). Det innebærer at vi i rapporten tar sikte på å beskrive hva vi har gjort, hva
kommuner har lært og hva som kan være lurt å gjøre mer av og videre i ulike satsinger.
Den første delen i rapporten er en komprimert oppsummering av hva som er gjort. Her
beskrives bakgrunn for BIR, innholdet i programmet og hvordan det er gjennomført.
Deretter viser jeg til hva kommuner mener de har lært i perioden, basert på eksterne
evalueringer, kommunale kartlegginger (digitale spørreundersøkelser) og tilbakemeldinger
fra deltakere underveis i prosessen. Avslutningsvis omtales erfaringer, anbefalinger og hva
kommuner ønsker seg fra KORUS (hva som kan være lurt). Helt til slutt i rapporten finner
du noen eksempler på hvordan deltakere har jobbet med, og synliggjort, BIR-arbeidet i sin
kommune.
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2 Hva er gjort i Barn i rusfamilier (BIR)programmet?
2.1 Bakgrunn
«Barn og ungdom som har foreldre som misbruker rusmidler lever i en uforutsigbar
og vanskelig omsorgsituasjon. Mange opplever at de må ta ansvar for seg selv og
andre familiemedlemmer. Rusmiddelbruk er ofte et tabubelagt emne, og barna må
bære på en vond familiehemmelighet. Det er grunn til å tro at mange ikke blir
oppdaget. Det er nødvendig å øke kompetansen i å avdekke hvem disse barna er, og
heve kunnskapen i kommunene om de spesielle behovene barn som lever med
rusmiddelbrukende foreldre har. Sosial- og helsedirektoratet skal derfor, i samarbeid
med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet,
Borgestadklinikken og Barne-, ungdoms og familieetaten i region sør, utvikle et
prosjekt for å heve kompetansen blant ansatte i kommunene som kommer i kontakt
med denne gruppen.»
Teksten ovenfor er hentet fra Bondevik II regjeringens handlingsplan mot
rusmiddelproblemer 2006–2008 og er et viktig grunnlag for BIR-satsingen (Arbeids- og
sosialdepartementet 2005: 8).
I 2005-2006 utførte KORUS Sør i samarbeid med Barne-, ungdoms-, og familieetaten
(Bufdir) en undersøkelse som rettet seg mot ansatte i skoler, barnehager, sosialtjenesten
og barnevernstjenesten. I undersøkelsen oppgav kun 3% av de spurte, at de hadde
tilstrekkelig kompetanse til å identifisere tegn på barn som lider på grunn av belastende
rusmiddelmisbruk i familien. Undersøkelsen viste at barn og unge ikke ble fanget opp i
barnehage og skole. Dette blant annet fordi ansatte manglet kunnskap om
rusmiddelproblematikk og rusproblematikkens konsekvenser for familier og barn, ansatte
manglet metoder og tilnærminger i møte med barn og foreldre i familier med
rusproblematikk, samtidig som at ansatte også bærer på egne barrierer som står i veien for
å handle på en eventuell bekymring (Kristiansen, 2006). Dette er bakgrunnen for
oppbyggingen av BIR, hvor hensikten var å gi kunnskap som bidrar til
handlingskompetanse for ansatte i barnehager og skoler spesielt.

2.2 Mål, målgrupper og gjennomføring
2.2.1 Målet med BIR
Målet med BIR-programmet var å gi kunnskap- og kompetanseheving om viktigheten av
tidlig innsats for ansatte som møter barn som lever i risikoutsatte omsorgssituasjoner
gjennom å:
•

•

Øke kunnskapen om rusmiddelproblematikk i et barne- og familieperspektiv,
herunder hvilke konsekvenser det kan få for barn å vokse opp i familier hvor de
voksne har rusmiddelproblemer.
Øke handlingskompetansen om hva ansatte, særlig i barnehager og skoler, bør
gjøre når de er bekymret for et barn, og hvem de kan samarbeide med.
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2.2.2 Målgruppen i BIR
Målgruppen i BIR var ansatte i barnehager, skoler/SFO, helsestasjon, PPT, barnevern og
eventuelt andre relevante kommunale hjelpetjenester. Kjernegruppen som deltok i
opplæringen, var ansatte i barnehage og skole. Opplæringen tok utgangspunkt i
barnehagens og skolens rolle og mandat i møte med barn som vekker en bekymring.
Barnehage, skole og kommunale hjelpetjenester for barn var målgruppen fordi fagpersoner
i disse tjenestene har mulighet til å både se barn tidlig og gripe inn tidlig. Bakgrunnen var
også at en felles eksplisitt kunnskap gir en felles forståelse av tematikken som et grunnlag
for en aktiv og samordnet handling.

2.2.3 Gjennomføring
Programmet ble gjennomført i flere kommuner samtidig. Og hver kommune hadde et visst
antall deltakere med på de fire opplæringsdagene (se omtale av opplæringsdagene punkt
2.4.1). Opplæringsdagene ble gjennomført på et hotell eller egnet kurssted med
overnatting, og var gratis for deltakerne. Frem til og med 2012 dekket KORUS deler av
vikarutgiftene for pedagoger i skolen.
Invitasjoner til deltakelse i programmet og opplæringsdagene ble sendt direkte til den
enkelte kommune i regionen. De første årene ble det sendt både brev og mail til lederne for
de ulike tjenestene i målgruppen. De siste årene ble det kun sendt ut mailinvitasjon til ulike
ledere og kontaktpersoner. I tillegg ble innsatsen og invitasjon synliggjort på nettsider, på
ulike arrangementer i regi av KORUS, og via andre KORUS-innsatser. Kommuner meldte sin
interesse innen en tidsfrist. Ved noen rekrutteringsrunder fikk enkelte kommuner avslag,
enten fordi alle aktuelle tjenester ikke var påmeldt, eller fordi det var for mange kommuner
som søkte. Kommuner som ble avvist, fikk reservert plass i neste prosjektrunde, om alle
formaliteter var på plass. Snøballeffekten, det at tidligere kommuner fortalte om BIR i sine
kommunenettverk, gjorde at det i enkelte geografiske områder ble flere nabokommuner
som gjennomførte programmet.
Før opplæringsdagene ble det gjennomført et oppstartsmøte i den enkelte kommune. Der
ble innholdet i programmet, tidsplan, samarbeidsavtale og hvordan kommunen skulle
tilrettelegge for deltakelse diskutert. Se eksempel på samarbeidsavtale vedlegg nr. 1

2.2.4 Kommuner som har deltatt i BIR
Fra 2009 til og med 2020 har 35 kommuner deltatt i BIR-programmet. Disse er fordelt på 6
gjennomføringsperioder. I hver prosjektperiode deltok mellom fire og syv kommuner, og ca.
150 deltakere. Det har vært stor variasjon i størrelsen på kommunene som har deltatt. 16
kommuner hadde under 5000 innbyggere, 4 kommuner hadde mellom 5000 og 20.000
innbyggere og 5 kommuner hadde over 20.000 innbyggere.
I tillegg til disse 35 kommunene som deltok i ordinær BIR-gjennomføring, har fem
kommuner fått opplæringsdagene som en del av en kompetansehevningspakke ved
innføring av samarbeidsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). Her ble
opplæringsdagene gjennomført i den enkelte kommune, og gjerne i flere omganger, slik at
mange ansatte fikk delta. I to av fem kommuner deltok over 600 personer.
Opplæringsdagene er også gjennomført i regionene til KORUS Nord, KORUS Øst og KORUS
Stavanger, som en del av BIR-opplæringen til øvrige KORUS.
Prosjektkommuner som deltok fra 2013 fikk tilbud om å gjennomføre digitale
kompetansekartlegginger til ansatte som jobber med barn og unge i sin kommune.
Formålet med disse kartleggingene var å undersøke de ansattes kunnskap og kompetanse
om rus, egne erfaringer og barrierer. Enkelte kommuner gjennomførte undersøkelsen kun
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ved oppstart av programmet, mens andre gjennomførte undersøkelsen både før og etter
gjennomføringen. Totalt var det 19 kommuner har gjennomført én eller to digitale
kartlegginger.
Se kommuneoversikt i tabellform, vedlegg 2

2.3 BIR-programmets tre pilarer
BIR-programmet var bygget opp omkring tre grunnleggende kunnskapspilarer. De tre
pilarene representerte et kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for at ansatte skulle
gjøres i stand til å hjelpe barn på et tidlig tidspunkt. De tre pilarene var:
1.

2.

3.

Forståelse av rusmiddelavhengighet og kunnskap omkring hvilke omkostninger
problematikken har i et familie- og generasjonsperspektiv, med et særlig fokus på
belastninger for barn på kort og lang sikt. Dette med grunnlag i:
Klinisk erfaring fra behandling av barn og deres rusmiddelavhengige foreldre.
Forskningsmessig kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til
familiesamspill.
Kartleggingsprosjekt fra Borgestadklinikken og Frid Hansen: «Fra diagnoser til tegn
og symptomer».
Barn og unges egne fortellinger om møte med barnehager, skoler og nærmiljø.
Grunnleggende forståelse og forskning om barns utvikling:
Hvordan rusmiddelmisbruket virker inn på familien, herunder påvirker oppgaver,
funksjoner og relasjoner i familien.
Konsekvenser rusmiddelmisbruk kan ha på barns utvikling, på kort og lang sikt.
Forståelse av hvordan barn forholder seg til endringer i familien som følge av
rusmiddelbruk.
Å gå fra kunnskap til handling, med bakgrunn i følgende tre spørsmål:
Hvordan ansatte i barnehage og skole kan nyttiggjøre seg av klinisk systematisk
kunnskap og kompetanse.
Hvordan få ansatte i barnehager og i skoler til å ta kunnskapen i bruk, og oppnå
handlekompetanse til det beste for barnet, tross stigma og egne barrierer.
Hvordan bør ansatte i barnehage og skole samhandle med barnet, foreldrene og
andre hjelpere.

2.4 Innholdet i BIR
BIR-programmet bestod av fire opplæringsdager, en egen samling for ressursgruppene og
veiledning i den enkelte kommune gjennom minimum to år. Den enkelte kommune skulle i
prosjektperioden utvikle strukturer som sikret spredning og vedlikehold av kunnskap og
kompetanse i sine aktuelle tjenester.

2.4.1 Innholdet i opplæringsdagene
Temaet på dag én var rus i et barne- og familieperspektiv. Dag to handlet om
taushetspliktens begrensinger og muligheter. På disse dagene var hensikten å gi kunnskap
til deltakerne.
På dag tre og fire skulle deltakerne ta kunnskapen i bruk, ved å 1) bli bevisst og jobbe med
barrierer som stod i veien for å handle på en bekymring, og 2) anvende kunnskap og
metoder i hvordan samtale med barn og foreldre gjennom praktiske samtaleøvelser.
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Opplæringen ble gjennomført i to økter. De to første opplæringsdagene ble gjennomført
som første opplæringsøkt, og de to siste dagene som andre økt. Den andre økten ble
gjennomført ca. en måned etter første økt. Ved å gi noe tid mellom opplæringsøktene
kunne deltakere ta med seg kunnskap tilbake til arbeidsplassen, prøve den ut, og komme
tilbake å få mer inspirasjon og konkrete redskaper/metoder. Formålet var at dette skulle
bidra til et samspill mellom læring og utprøving.
Hver av de fire opplæringsdagene hadde et rammeverk og et mål, men prosessen og
gjennomføringen ble ulik fra gruppe til gruppe. Det var derfor viktig at vi, leder for
programmet og fagformidlere, hadde en forståelse av hverandres roller disse dagene. Vi
satte derfor av tid til å dele tanker, inntrykk og diskutere underveis i opplæringen.
Se også evalueringen fra Baklien og Wejden (2009) for ytterligere beskrivelse av innhold og
virkning av opplæringsdagene.

Dag 1: Rus i et barne- og familieperspektiv
Målet med den første opplæringsdagen var å gi deltakerne en forståelse av
rusmiddelproblematikk i et familie- og generasjonsperspektiv, med utgangspunkt i barnets
perspektiv. Temaer denne dagen var blant annet barrierer barn og familier med rusrelaterte
problemer møter, samhandlingsmønstre i familier med rusproblemer, forskning om barns
problemer på kort og lang sikt, hvilke tegn og signaler barn i barnehage og skole kan vise,
og hvordan man som ansatt kan forstå, se og møte barna.
For å formilde kunnskap og skape engasjement blant deltakerne, ble teori formidlet
gjennom historier og case fra barns perspektiv. Hver og en av historiene tok opp i seg ulike
teoretiske perspektiver og kliniske erfaringer. De viste til hvordan det er å være barn når
voksne sliter med rusmiddelproblematikk, hvordan dette kan komme til uttrykk hos barn,
og dermed hvilke tegn og signaler fagfolk kan og bør være oppmerksomme på. Å formilde
kunnskap gjennom barneblikket, viser til viktigheten av å gyldiggjøre barns problemer, og
synliggjøre at barn kan ha det vanskelig lenge før voksne anerkjenner sine problemer.
Historiene var med på å vekke gjenkjennelig, empati og engasjement, og øke deltakernes
motivasjon til å tilegne seg redskaper og kompetanse for å kunne handle.
For å tilpasse undervisningsprosessen til respons og behov hos deltakerne, ble det benyttet
få overheadslides på første undervisningsdag. Dette ble gjort for å ha en fri rekkefølge på
når ulike teoretiske prinsipper og historier ble tatt inn i undervisningen, som var en
vekselvirkning mellom presentasjon av teori og empiri. Empirien ble presentert gjennom
konkrete historier, hvor det underveis ble trukket inn ulike teoretiske prinsipper for å gi en
dypere forståelse av hva som skjer i de konkrete historiene. For å få best mulig forståelse,
ble det benyttet relativt få teoretiske prinsipper inn i de konkrete historiefortellingene. Fordi
formidlingen skjer gjennom historiefortellinger, benyttes også de teoretiske prinsippene når
de har relevans i den enkelte historie, og ikke nødvendigvis i en systematisk eller
kronologisk rekkefølge.
Slidesene som ble benyttet, ble sendt til deltakerne som power-point i etterkant av
undervisningen.
I tillegg til konkrete historier ble ulike hjelpesetninger fremhevet for å poengtere viktige
prinsipper. Eksempler på slike setninger er:
«Det er ikke mengden alkohol, men konsekvensene som er problemet.»
«Barn gjør så godt de kan, men har foreldre som strever.»
«Delt smerte for et barn er halvert smerte, og delt glede er dobbelt glede.»
«Ved bekymring, gi observasjoner, ikke trekk konklusjoner.»
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Dag 2: Taushetspliktens begrensinger og muligheter
Temaet for dag to var taushetspliktens begrensinger og muligheter for ansatte som jobber
med barn og familier i barnehage, skole, helsestasjon, PPT, barnevern og eventuelt andre
kommunale hjelpetjenester.
Hensikten med dagen var å gi deltakerne 1) en oversikt over taushetspliktens begrensinger
og muligheter i arbeidet med barn som bekymrer, 2) et innblikk i de ulike tjenestenes
regelverk, og dermed en større forståelse for samarbeidspartneres rolle og mandat i
arbeidet, og 3) å klargjøre muligheter, ansvarsforhold, og rammer rundt et eventuelt
samarbeid
I forkant av opplæringsdagen ble det utarbeidet en power-point-presentasjon og et
notathefte med aktuelt lovverk. Dette materiellet ble delt ut til deltakerne ved oppstart av
dag to. Undervisningen foregikk ved at foredragsholder gjennomgikk hva de ulike
begrepene som taushetsplikt, opplysningsplikt, taushetsrett, opplysningsrett, avvergeplikt
og vitne- og forklaringsplikt, betyr, samt hvilke unntak som eventuelt gjelder. Dette ble
formidlet gjennom praksiseksempler. I tillegg ble viktig lovtekst gjennomgått og forklart, og
deltakerne ble oppfordret til å streke under og markere i lovteksten de fikk utdelt.
Deltakerne ble også utfordret på etikk- og personverndilemmaer som kan oppstå i møte
med barn og familier. I tillegg ble de utfordret til å vurdere i hvilken grad de opplevde at
lovverket i en praktisk hverdag ga hjemmel for handling eller fravær av handling.

Dag 3 og 4: Handlingskompetanse
Dag tre og fire handlet om å trene på å ta kunnskapen i bruk. Temaene i undervisningen
var barrierer som kan stå i veien for å handle på en bekymring, og samtalemetodikk.
Det finnes ulike barrierer på samfunnsnivå, organisatorisk nivå, og personlig nivå for
hvorfor fagfolk venter for lenge med å agere på en bekymring, eller ikke gjør noe i det hele
tatt. I undervisningen ble det viktig å bringe frem og snakke om barrierene og premissene
som hindrer handling. Barrierer deltakerne kjente på ble diskutert i et gruppearbeid, og
felles barrierer ble skrevet på flippoverark, hengt opp, utforsket og jobbet med i plenum.
Ved å konkretisere og diskutere barrierene fikk deltakerne hjelp til å reflektere over hva
som kan stå i veien for egen praksis, og dermed også mulighet til å gjøre noe med dem.
I tillegg var dag tre og fire viet samtalemetodikk; hvordan snakke med barn og hvordan
snakke med foreldre ved en bekymring. Denne tematikken var en veksling mellom
innledninger, samtaleøvelser med case, dialog, og praktisk veiledning i plenum. Øvelsene
ble gjennomført som rollespill der deltakerne ble utfordret til å kjenne på rollen som barn,
foreldre og pedagog i en samtale. Hver deltaker fikk også utdelt en loggbok, som et symbol
på viktigheten av å skrive ned og systematisere observasjoner som et utgangspunkt for
samtalen med foreldre. Ved å beskrive observasjoner og hva som vekker bekymring, fikk
deltakerne artikulert det som ofte er taus kunnskap hos den enkelte. Samtalen med
foreldre ble også beskrevet som «Den nødvendige samtalen». Formålet med formuleringen
var å flytte fokus fra det ubehaget en fagperson kan oppleve at en samtale er, til at
samtalen er nødvendig for barnet.
Deltakerne fikk utdelt et program med oppgaver, case og gruppeinndeling ved oppstart av
dag tre. I alt gruppearbeid var deltakerne tverretatlig sammensatt, men med folk fra egen
kommune. Ved å jobbe på tvers av tjenester, ble deltakerne bedre kjent med hverandre
som personer, og de ulike tjenestenes rolle, mandat og tiltak. Dag tre og fire ble
gjennomført i to omganger, slik at kun halvparten av deltakerne deltok i hver omgang.
Færre deltakere på disse dagene bidro til bedre gruppeprosess, mer involvering fra
deltakerne underveis, og det ble enklere å gi veiledning tilpasset gruppas behov.
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2.4.2 Ressursgrupper og nøkkelpersoner
Som tidligere beskrevet, så deltok kun et begrenset antall deltakere fra den enkelte
prosjektkommune på selve opplæringsdagene. Deltakerne fikk derfor en spesifikk rolle med
å spre og implementere kunnskapen og kompetansen i egen kommune i etterkant av
opplæringen. Noen av deltakerne på opplæringsdagene hadde rollen som
ressursgruppemedlemmer, og de øvrige fra kommunen ble nøkkelpersoner.
Ressursgruppen hadde også rollen som prosjektgruppe i gjennomføringsperioden. Gruppen
skulle være tverretatlige sammensatt. Enkelte kommuner tok utgangspunkt i allerede
eksisterende grupper, da de skulle sette sammen en ressursgruppe, andre kommuner
dannet helt nye grupper. Mandatet til ressursgruppen var å tilrettelegge, spre og
implementere innholdet fra opplæringen på den enkelte arbeidsplass, slik at intervensjonen
skjedde i en kulturell og lokal tilpasning. Videre skulle ressursgruppen bistå i arbeidet med
å utarbeide konkrete kommunale mål for satsingen, og bidra i arbeidet med utvikling av
rutiner for hvordan gå fra bekymring til handling. Koordinator/leder av ressursgruppen var
kontaktperson overfor KORUS.
De øvrige deltakerne på opplæringsdagene fikk roller som nøkkelpersoner. De ble
bindeleddet mellom ressursgruppen og øvrige ansatte i kommunen. Deres oppgave var å
bidra med spredning og implementering av lokaltilpasset verktøy i sin tjeneste, få innspill
på tjenesteinterne utfordringer og behov underveis, og deretter bringe dette tilbake til
ressursgruppen.
For å hjelpe ressursgruppene i arbeidet med å spre kunnskap og kompetanse ut i aktuelle
virksomheter, ble det gjennomført en felles samling for alle ressursgruppene i etterkant av
opplæringsdagene. Hensikten med samlingen var å istandsette og igangsette
ressursgruppens spredningsarbeid. Hver gruppe fikk en «verktøykasse»/spredningsmateriell
som bestod av power-point med notater, filmer, case til samtaleøvelser, artikler, nyttige
nettressurser og ulike tips og ideer. På samlingen deltok også representanter fra tidligere
kommuner med innlegg om hvordan de hadde tilrettelagt for kunnskapstilførsel, øvelser og
refleksjoner i sin kommune. De viste til strukturer, årshjul og hvordan de hadde
lokaltilpasset felles materiell/verktøykasse. Tipsene ble gitt for å inspirere
prosjektkommunene i sitt arbeid.
Rollen til ressursgruppen kan forklares ut fra Fixen mfl. sitt rammeverk for implementering
(2005). Rammeverket viser til implementeringsprosessen som består av en kilde (det som
skal implementeres, destinasjonen (der det skal implementeres) og den avgjørende
kommunikasjonsforbindelsen (hvordan det skal implementeres). I denne sammenhengen
betydde det at kilden/intervensjonen var den kunnskap og handlingskompetanse som ble
tilbydd i programmet, og destinasjonen var barnehage og skole.
Kommuniaksjonsforbindelsen i form av trening, veiledning og administrativ støtte, ble i
dette tilfellet, avgjørende for om implementeringen ble vellykket. Ut fra dette kan vi anta at
både ressursgruppen og de tjenesteinterne nøkkelpersonene, var av vesentlig betydning for
måloppnåelsen.
For noen kommuner var BIR den første tverretatlige satsingen som ble gjennomført over en
lengre tidsperiode. Ressursgruppen fungerte derfor som en døråpner for ytterligere
samarbeid mellom tjenestene. I flere av prosjektkommunene fikk ressursgruppen en
funksjon med å spre, vedlikeholde og veilede også etter at prosjektperioden var ferdig.
Gruppene ble derfor videreført i ulike former.

2.4.3 Veiledning av ansatte i deltakerkommunene
De fleste ressursgruppene gjennomførte arbeidsmøter hver måned i den 2-årige
prosjektperioden, og sendte referater fra møtene til KORUS. Referatene ble kommentert på
underveis, og var et utgangspunkt for de halvårlige veiledningsmøtene med
ressursgruppen, hvor KORUS deltok. Møtene med KORUS var både en statusrapportering
fra kommunen og en arena for veiledning og tilbakemelding på mål og lokale utfordringer i
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implementeringsarbeidet. På møtene ble det også diskutert hvordan kommunen kunne
synliggjøre tematikken ut til innbyggerne gjennom bruk av lokale medier, foreldremøter,
innbyggerråd og temakvelder.
KORUS bidro i tillegg med nytt-og-nyttig mailer, veiledning og oppfølging på telefon, mail
og nettmøter ved behov, utenom de halvårlige møtearenaene.

2.5 Støttefunksjoner og verktøy
I tillegg til de tre kjerneelementene (opplæringsdager, ressursgruppearbeidet, og
kommunal veiledning) i BIR-programmet, inngikk det en rekke andre støttefunksjoner og
verktøy. Dette innbefattet både konkrete verktøy kommunene selv kunne ta i bruk i sitt
arbeid (kompetansekartlegging og filmer) og arenaer for informasjons- og
erfaringsutveksling mellom kommuner (årlige fagsamlinger, og facebookside). I tillegg ble
nasjonalt BIR-nettverk en støttearena for ansatte som jobbet med BIR i de ulike
KORUSene.

2.5.1 Kompetansekartlegging
Fra 2013 fikk deltakende kommuner tilbud om å gjennomføre kommunale
kompetansekartlegginger til ansatte som jobber med barn og familier. Kartleggingene ble
gjennomført som digital spørreundersøkelse, hvor ansatte “scoret seg selv”. Den første
kartleggingen viste hvordan situasjonen var innenfor ulike temaer av kunnskap og
kompetanse knyttet til BIR-programmet tidlig i prosjektfasen. Resultatet ble et
utgangspunkt for å sette kommunale mål for læringsprosesser internt i kommunen.
Hensikten med kartleggingen var en slags nullpunktsmåling, og dermed et grunnlag for at
det i ettertid kan evalueres om, eller i hvor stor grad, kommunen oppnådde sine mål. Det
ble derfor gitt mulighet til å gjennomføre en kompetansekartlegging også etter
prosjektperiodens utløp, for å sjekke om interne mål, tiltak og læringsprosesser hadde
bidratt til endret (forbedret) kunnskap og kompetanse.
Se eksempel på kommunale mål og tiltak, vedlegg 3.

2.5.2 Filmer til opplæring
Det ble utviklet ulike filmer i prosjektperioden. Formålet med disse filmene var å gi
ressursgruppen og nøkkelpersoner praktisk-teknisk støtte i sitt implementeringsarbeid og
vedlikeholdsarbeid. Filmenes tema baserer seg på etterspørsel og behov fra målgruppen.
Følgende filmer ble utviklet i perioden 2009-2020
1.

2.

3.

4.

1

Den nødvendige samtalen. Å samtale med foreldre når man er bekymret for et
barn. I filmen gjennomføres samtalen i en barnehage, og viser et eksempel på
hvordan den nødvendige samtalen kan gjennomføres. Det følger med et
ressurshefte til filmen som gir tips til oppbygging, innhold og fokuspunkter i de
ulike fasene av samtalen (spilletid: ca. 30 min).1
Samling av filmer fra TV-aksjonen 2008 (Blå kors). Dette er fem småfilmer
(dvd) som blant annet viser eksempler på hvordan det er å være barn, når voksne
sliter med rusproblemer.
Barndommen er nå (dvd). Filmen er en samtale med psykologspesialist Frid
Hansen om viktigheten av å gripe tidlig inn når det er bekymring for et barn. Det
følger med spørsmål til samtale og refleksjon.
Se meg – snakk med meg. Filmen viser viktigheten av både å se og snakke med
barn som sliter av ulike årsaker. I filmen forteller Marius sin historie om
omsorgssvikt og overgrep i barndommen. Og en 5.klasse gir råd om hvordan møte
barn som sliter. Fagpersonen i filmen er Øivind Aschjem (spilletid: ca. 30 min).

https://www.korus-sor.no/verktoy/den-nodvendig-samtalen/
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5.

6.

Tegn og signaler hos barn. I denne filmen forklarer Frid Hansen om hvorfor det
er viktig å gå bakenfor signaladferden som barn kan vise (spilletid ca. 15 min). Det
er også utviklet spørsmål og refleksjonsoppgaver til filmen.2
Taushetspliktens begrensninger og muligheter. Dette er fem
opplysningsfilmer med advokat Kurt O. Bjørnnes. Filmene er utviklet for ansatte
som arbeider med barn og unge, og er ment å være et utgangpunkt for diskusjon
og refleksjon på egen arbeidsplass. Det er utviklet ulike refleksjonsspørsmål til
filmene. Filmene er et samarbeidsprosjekt med alle KORUSene.3

Overnevnte filmer benyttes av flere fagpersoner/kommuner enn dem som har deltatt i BIR,
og i andre sammenhenger enn BIR-tematikken.

2.5.3 Årlige fagsamlinger
For å fortsette arbeidet med tidlig innsats og tematikken rus i et barne- familie og
generasjonsperspektiv, ønsket kommunene oppfølging og fagpåfyll utover prosjektperioden.
Det ble derfor i perioden 2010-2015 tilrettelagt for årlige fagsamlinger over to dager der
deltakerne gav innspill til ulike temaer de ønsket fordypning i, og hvor kommunene delte
tips og ideer med hverandre om hvordan de hadde jobbet med tematikken. KORUS
arrangerte samlingene, og alle kommuner som deltok eller hadde deltatt i BIR, ble invitert.
I tillegg ble andre interesserte invitert. Hver samling hadde et deltakerantall mellom 100200 fagpersoner. Samlingene gav deltakerne motivasjon og inspirasjon til å fortsette
arbeidet videre i den enkelte kommune. Det som ble opplevd særlig nyttig var å få ideer og
snakke med deltakere fra andre kommuner.
Årlige fagsamlinger ble ikke videreført som tilbud etter 2015. Prosjektkommunene som ble
rekruttert i 2015, fikk derimot et tilbud om at Frid Hansen kunne forelese på en fagdag i
kommunen. Dette bidro til at flere fagpersoner i den enkelte kommune fikk delta på
opplæring, og dermed fikk flere i kommunen samme kunnskapsgrunnlag. Tanken bak var at
et felles kunnskapsgrunnlag skulle bidra til å skape en felles forståelse av problematikken
når flere tjenester skal samarbeide om oppfølging av barn og familier.

2.5.4 Facebookside
For å ha en kanal hvor vi raskt kunne spre og dele fagstoff, tips og ideer ble facebooksiden
«Barnirusfamilier» opprettet høsten 2011. Programmets leder (Løberg) var redaktør og
delte ukentlige innlegg om tematikken BIR og tidlig innsats. Våren 2020 hadde siden ca.
3700 følgere. I juni 2020 ble redaktøransvaret overtatt av andre fagpersoner ved KORUS
Sør, og siden skiftet navn til «Rus i barnefamilier»

2.5.5 Nasjonalt BIR-nettverk
Fra 2011 ønsket flere Koruser å tilby BIR-opplæring i sin region. Det ble derfor etablert et
nasjonalt BIR-nettverk hvor representanter fra KORUSene i Nord, Vest (Stavanger), Øst,
Sør og tidvis Midt og Oslo deltok. Hensikten med BIR-nettverket var å ha en arena for
erfaringsdeling og diskusjoner knyttet til BIR-programmet. I perioden 2017-2019 ble
mandatet i nettverket utvidet til å handle mer om barn og rus generelt. BIR-nettverket ble
ledet av KORUS Sør. Nettverket ble avviklet i 2019.

2

https://www.korus-sor.no/tegn-og-signaler-hos-barn/

3

http://handling.forebygging.no/Filmer/Taushetspliktens-begrensninger-og-muligheter-for-degsom-jobber-med-barn-og-unge/
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3 Hva har deltakerne lært av BIR-programmet?
Det har blitt gjennomført to eksterne evalueringer av BIR. Den første evalueringen (Baklien
og Wejden, 2009) ble gjennomført med kommuner som deltok i pilotsatsingen (20062007). Den andre evalueringen (Gustavsen, Møller og Vardheim, 2013) ble gjennomført
med kommuner som deltok i periodene 2010 og 2011. De eksterne evalueringene var
viktige for å sjekke ut om 1) målene ble nådd i kommunene, 2) få et innblikk i hva som
eventuelt var kommunale utfordringer, og 3) anvende evalueringsresultater som grunnlag
for å gjøre eventuelle justeringer i BIR-programmet hos KORUS.

3.1 Evalueringen fra 2009
Grunnlaget for den første evalueringen var målene som prosjektet hadde satt i 2006/2007.
Det som ble trukket frem som bra hos alle informantene var hvordan man som deltaker ble
følelsesmessig berørt, og hvordan opplæringsdagene hadde skapt engasjement og styrket
handlingskompetansen på individnivå. Her er et utdrag fra evalueringsrapporten:
“Mange ble følelsesmessig berørt. Kroppslige bilder går igjen når de forteller om
kurset. De hadde forventninger om noe som skulle appellere til hodet, men fikk noe
som i minst like stor grad traff dem i magen. Dette har også bidratt til å skape
engasjement, og til en moralsk forpliktelse
Evalueringen viser at prosjektet har vært vellykket på individnivå. Det har ikke bare
økt lærerne og de barnehageansattes kompetanse, men også endret deres måte å
handle på. Andelen som sier de er blitt bedre til å lese tegn på at et barn lider på
grunn av belastende rusmiddelbruk i familien, har økt betraktelig. De har fått en
forsterket trygghet og vilje til å ta tak i problemer de oppdager, og dette har
overføringsverdi til andre typer problemer enn rus også. De diskuterer oftere en
bekymring med kolleger, leder eller barnevernet. Mange forteller at de i løpet av
det siste året har tatt kontakt med barnevernet på grunn av rusmiddelbruk hos
foresatte.
Elementer som gikk igjen når kursdeltakerne ble spurt om hva de opplevde som
mest relevant: For det første var det et innslag om taushetsplikten, for det andre
var det praksisnære fortellinger om barn som lever i rusfamilier, og for det tredje
en rollespilltrening i det som ble betegnet som den nødvendige samtalen med
foreldre og barn.
Det er flere lærdommer som har gjort deltakerne tryggere i forhold til å få til en
god samtale om noe bekymringsfullt. I større grad enn før skriftliggjør de nå
observasjoner og hendelser som gjør dem bekymret. Ved å ta utgangspunkt i
konkrete beskrivelser, blir det lettere å bestemme seg for ett fokus og ett mål for
samtalen. De la også vekt på betydningen av å lage en plan for prosessen, og
tydelige avtaler med foreldrene om hva som skal skje videre. Et siste element var
fokuset på barnet. Det forenklet den nødvendige samtalen fordi foreldrene ikke så
lett avviser bekymringer for barnet.” (SIRUS 1/2009)
Det som ble trukket frem som utfordringer, var den videre oppfølgingen i kommunen. Det
ble i evalueringen avdekket samarbeidsproblemer mellom barnehage og skole på den ene
siden, og barnevernet på den andre. Kunnskap om hverandres tjenester, og utvikling av
samarbeidsmodeller ble derfor trukket frem som en utfordring. En annen utfordring var
uklarheter om hvem som hadde ansvar for å følge opp arbeidet videre i kommunen. Dette
ble formulert på følgende måte i evalueringen:
«Prosjektet hadde også ambisjoner om å skape strukturelle og relasjonelle
endringer. Målet var å utvikle en modell som kunne koordinere innsatsen for barn
som utsettes for rusmiddelmisbruk i familien. Nye og styrkede samarbeidsmodeller
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kommer imidlertid ikke av seg selv. En viktig grunn til at dette målet ikke ble nådd,
ser ut til å være at det var uklart hvem som hadde ansvaret for å ta et initiativ.
Kanskje tok ikke prosjektet tilstrekkelig høyde for de forutsetningene som må
oppfylles dersom man skal nå målet om å utvikle nye samarbeidsmodeller.
Innsatsen var primært innrettet på endringer på individnivå. Oppfølgingen har ikke
fått like gode betingelser.» (Bakelien og Wejden 2009)

3.2 Evalueringen i 2013
Ut fra evalueringen i 2009 ble det gjort justeringer i BIR-programmet. Blant annet ble
etablering av en kommunal ressursgruppe en forutsetning for å kunne delta i programmet,
KORUS fulgte opp med veiledning til ressursgruppen over to år, og støttefunksjoner og
verktøy ble utviklet som hjelpemidler i implementeringsarbeidet. Se tidligere omtale av
dette.
Evalueringen i 2013 skulle derfor undersøke om spredning og implementering av
kunnskapen fra opplæringsdagene nådde ut i tjenestene, og om det ble utviklet interne
rutiner og samarbeidsstrukturer på tvers av virksomhetsgrenser.
Evalueringen viste at ressursgruppen iverksatte læringsprosesser i kommunene ved å
benytte spredningsmateriellet til internopplæring. Utfordringen var imidlertid å få øye på
om satsingen igangsatte eller bidro til utvikling av gode nok rutiner og
samarbeidsstrukturer. Her er et utdrag av evalueringsrapporten:
“Vi ser i alle case-kommunene at det enten er gjennomført noe eller omfattende
internopplæring der KoRus-Sør sitt materiell er benyttet. Dette vil bidra til å øke
sjansene for en bred og omforent kompetanseplattform innen området Barn i
rusfamilier.
Imidlertid er det noe vanskeligere å få øye på hvorvidt strukturer som er utviklet
eller videreutviklet som følge av satsingen i kommunene, blir benyttet. Når vi
dykker ned i faktisk praksis, slik vi har gjort gjennom innsamling av kvalitative
data, finner vi som vist at det råder uklarheter om både interne prosesser og om
samarbeidsstrukturer på tvers av virksomhetsgenser. (Gustavsen mfl. 2013)
Evalueringen viste at det ikke er tilstrekkelig med kunnskap og handlingskompetanse på
individnivå hvis det ikke følges opp av rutiner og samarbeidsstrukturer. Dette underbygges
også av handlingsveilederen «Fra bekymring til handling» (2009), som viser til tre
elementer som er sentrale for å få til tidlig innsats i praksis: 1) Kunnskap om risiko- og
beskyttelsesfaktorer, kunnskap om tegn og signaler, og kjennskap til kritiske faser i
barns/unges utvikling, 2) forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage, gripe inn og
handle på grunnlag av en bekymring, og 3) kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget
arbeidssted og i det øvrige tjenesteapparatet.
På bakgrunn av evalueringen i 2013, fikk derfor oppfølgingen av rutiner og
samarbeidsstrukturer et større fokus i veiledningen av kommunene videre. Samtidig ble det
også et større nasjonalt fokus på strukturer og samarbeidsmodeller. Fra 2012 fikk
KORUSene, sammen med Helsedirektoratet, i oppdrag å utvikle samarbeidsmodellen BTI
(Bedre Tverrfaglig Innsats). Strukturene for hvordan ansatte i barnehager og skoler skal gå
fra bekymring til handling i BTI-modellen, samsvarer med fremgangsmåten i BIRopplæringen. Kunnskapen og handlingskompetansen fra opplæringsdagene ble derfor
understøttet av strukturene i BTI-modellen. Dette gjorde at flere kommuner som startet
med BIR-arbeidet, valgte å jobbe videre med utviklingen av en BTI-modell. Eller omvendt,
dvs. at kommuner som startet med BTI-arbeidet, ønsket BIR som kompetanseheving for å
få til handlingskompetanse.
I tillegg til samarbeidsstrukturer ble det viktig å tilrettelegge mer systematisk for
opplæringsarenaer i den enkelte tjeneste og på tvers av tjenester. Kommunene ble derfor
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utfordret til å systematisere opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse hos
ansatte, og opplæringen til nyansatte.

3.3 Lokale kompetansekartlegginger og erfaringer
Som nevnt, så fikk prosjektkommunene tilbud om å gjennomføre lokale
kompetansekartlegginger etter 2013. Slik det fremkommer i de eksterne evalueringene fra
2009 og 2013, så viste også resultatene fra de kommunale digitale spørreundersøkelsene
at: 1) kunnskapen og handlingskompetansen har økt på individnivå, samtidig som det er
behov videre for samtaletrening, øvelser og erfaringsutveksling, og 2) rammebetingelser,
samarbeidsstrukturer og konkete tiltak må tydeliggjøres, eventuelt videreutvikles. I tillegg
er det 3) flere kommuner som de siste årene trakk frem viktigheten av å involvere barn og
foreldre i utforming av hjelpetiltak, og i form og innhold i for eksempel gjennomføring av
foreldremøter.

3.3.1 Eksempler på hva kommuner i 2020 har lært
De kommunale digitale kompetansekartleggingene/spørreundersøkelsene inneholdt flere
åpne spørsmål, hvor respondentene kunne svare med utfyllende tekst. Her har vi ikke skilt
mellom svarene på de som deltok i opplæringsdagene i regi av KORUS, eller de som deltok i
opplæringen gitt i regi av ressursgruppa. Og svarene referer til undersøkelser som ble
gjennomført etter siste opplæringsrunde i programmet (2020).
Et spørsmål som ble stilt i undersøkelsen etter kommunens prosjektperiode, var om
respondentene kunne utdype hva de hadde lært ved å delta i BIR. Fire områder blir trukket
frem. Respondentene trekker for det første frem det tidligere evalueringer (2009, 2013)
viser om kunnskap og kompetanseheving på individnivå. For det andre trekker
respondentene her frem hvor viktig barnehagens rolle er i tidlig innsats, og hvor viktig det
er å være tilgjengelig og lytte når barn forteller. For det tredje er det flere som gir uttrykk
for at programmet har styrket det tverretatlige samarbeidet. Og for det fjerde vises det til
at deltakelsen har bidratt til mer bevissthet omkring egen rolle og kompetansebehov. De to
sitatene under illustrer dette:
«Jeg bør stole på min magefølelse - ofte er det riktig. Det er finnes ikke vanskelige
barn, men barn som har det vanskelig. Jeg ser mer signal og tegn på at barn
strever hjemme etter denne kompetansehevingen, selv om det ikke [nødvendigvis]
skyldes rus, overgrep eller omsorgssvikt. Voksne i barnehagen kan aldri snakke nok
med hvert enkelt barn. Barnesamtaler er viktig, spesielt i de uformelle situasjoner
hvor barnet spontant kan fortelle og hvor vi må være "på". Det er viktig å lytte!
Barnehager har et viktig mandat i det å ivareta barnet i dag og for fremtiden, og
derfor er denne kompetansehevingen så viktig med tanke på forebygging og tidlig
innsats. Det gode er at hele personalgruppen er med på det og at mye kan
overføres til området barn i risiko. Kompetansehevingen har også gitt oss mange
verktøy, både mentale redskaper og en konkret verktøykasse. Det hadde vi ikke fra
før. Felles kompetanseheving for barnehager og barneskolene er konstruktivt,
forebyggende og styrker nettverket rundt barnet - felles plattform. Barnevernet har
framstått som en stor ressurs!»
«Vi har blitt bedre på samarbeid og bedre kjent med hverandres tjenester.
Interkommunalt samarbeid også blitt mye bedre. Vi ser hva vil har og hva vi kan bli
bedre på. Ikke minst blir man mer bevisst sin egen kompetanse og hva man
trenger faglig påfyll på.»
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4 Hva er lurt å gjøre videre?
4.1 Kompetanseheving, tverrfaglig samarbeid og medvirkning
som videre fokusområder
I den siste runden med kommunale kompetansekartlegginger i 2020, spurte vi hva
respondentene mener det er viktig at tjenesten og kommunen fokuserer på videre innenfor
tematikken barn i rusfamilier/barn som bekymrer. Her trekker respondentene frem
viktigheten av å fortsette med kunnskap- og kompetanseheving og tilrettelegge arenaer for
dette, blant annet på personalmøter. En av respondentene uttrykker dette slik:
«Fortsette med det gode arbeide som er lagt i veilederen og øve oss på samtaler på
personalmøter. Vi trenger å jobbe med kompetanseheving over en lengre periode ha det som et fast satsingsområde. Og rydde tid til refleksjon og jobbing i egen
enhet på case, barrierer. Det har fått for liten plass».
Et annet tema som gikk igjen, var videreutvikling av det tverretatlige samarbeidet og
oppfølgingen av barn og familier. En av respondentene skriver:
«Fortsette tverrfaglig samarbeid om forebyggende tjenester. Se helhetlig på
tjenestene mot gruppen barn og unge. Videreutvikle tiltakskjeden. Vi har nå sett på
hvordan vi skal fange opp disse barna, men har vi bra nok tiltaksapparat i
kommunen? Hva har vi av tilbud til barn, unge og deres foreldre som kan hjelpe
videre i hverdagen? Vi må rigge gode systemer for videre samhandling og sørge for
at barn/ungdom blir fulgt opp slik at det ikke blir brudd i linjen.
De siste årene har medvirkning og samhandling fått større fokus i tjenesteutvikling i
kommuner. Dette er også temaer som blir trukket frem av respondentene for hva som bør
ha fokus videre, og som en av respondentene uttrykker slik:
«Barnets stemme, hvordan involvere barn i større grad og hvordan hjelpe familier
som "faller mellom to stoler". Vi trenger involvering av de unge i utformingen av
kommunens tilbud. Og vi trenger å ta opp viktige temaer på foreldremøter sammen
med foreldre.

4.2 Utforskning av erfaringer gjennom fokusgruppesamtaler
For å utforske mer hva tidligere kommuner sitter igjen med av erfaringer og meninger om
hva som er lurt å gjøre mer av innenfor tematikken, gjennomførte KORUS Sør to digitale
fokusgruppesamtaler med tidligere deltakere. Samtalene ble gjennomført i januar 2021
med seks kommuner som hadde deltatt i BIR-programmet eller som hadde fått BIRopplæringsdagene som kompetanseheving i forbindelse med BTI-modellutvikling. Hensikten
med samtalene var da å utforske erfaringer, status, behov, og ikke minst kartlegge hva
kommuner mener det er lurt å gjøre mer av på egne vegne, for andre kommuner og for oss
som kompetansemiljø. Rammeverket for samtalene var ikke å ha et forskningsblikk, men et
utforskningsblikk sammen med deltakerne basert på gjort, lært og lurt.
Gruppesamtalene ble gjennomført digitalt via Teams og ledet av Karin Gustavsen og
undertegnede. Det ble gjennomført samtaler med to grupper, hvorav den ene med seks
personer og den andre med fire personer. Kommunene som ble representert deltok som
prosjektkommuner innenfor perioden 2013 til 2020. Ytterligere to kommuner var invitert til
samtalene, men avstod på grunn av organisatoriske årsaker og oppgaver med håndtering
av koronapandemien. Deltakerne i samtalene var enten medlemmer i de kommunale
ressursgruppene, kommunale ledere for BIR eller ansatte som hadde annen koordinerende
funksjon med BIR/BTI. Hver samtale hadde en tidsramme på 2 ½ time inkludert en pause.
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Deltakerne hadde i forkant av samtalen fått tilsendt noen nøkkelspørsmål som dannet
grunnlaget for samtalen (Se spørsmålene i vedlegg 4). Det ble det gjort lydopptak av
samtalene, og disse ble transkribert i etterkant.
På bakgrunn av samtalene kan vi trekke ut fire temaområder som er utdypet nærmere
nedenfor. Dette er:
•
•
•
•

Viktige erfaringer fra opplæringen
Forhold som er viktig for implementeringen
Forhold kommunene mener de kan bli bedre på og som det er lurt å gjøre mer av
Områder hvor kommuner ønsker og trenger bistand fra KORUS

4.2.1 Viktige erfaringer fra opplæringen
Flere av deltakerne vektla at opplæringsdagene hadde vært et oppvekker for egen personlig
utvikling og engasjement i arbeidet. De opplevde å komme inn i prosjektet med lite
kunnskap og erfaringer om rusproblematikk. Samtidig var det kollegaer som fortalte om
egne pårørendeerfaringer i løpet av opplæringen. For kommunene ble derfor BIR også
inngangen til å forstå viktigheten av å løfte opp rus som et tema, hvor allment
rusproblematikk er, og hvor viktig det er å tenke sammenhenger mellom barnetjenester og
voksentjenester (et familiefokus) i tjeneste- og tiltaksutøvelse i egen kommune.
Momenter i opplæringsdagene som ble trukket frem som viktige var (i tilfeldig rekkefølge):
1) historier fra et barns perspektiv, 2) hvor respektfullt barn og familier ble snakket om av
kursholderne, 3) troverdigheten hos kursholderne og i alt som ble formidlet, 4) kliniske
erfaringer fra rusfeltet, 5) hvordan de som deltakere hadde blitt følelsesmessig berørt, 6)
hvordan innholdet som ble formidlet hadde utfordret holdninger til hvordan barn og foreldre
som strever med rusproblematikk blir møtt, og 7) viktigheten av å øve på samtaler,
reflektere, få tilbakemeldinger og konkrete hjelpesetninger i en plenumssituasjon.
Dagen med taushetsplikt ble også opplevd som praksisnær, nyttig og hadde bidratt til mer
bevissthet om hva og hvordan informasjon ble formidlet i egen praksis.
Deltakerne vektla også viktigheten av at så mange som mulig fra kommunen fikk delta på
opplæringsdagene, slik at det ble et felles faggrunnlag og forståelse i det videre arbeidet.
Det ble trukket frem at både tjenesteledere og fagarbeidere/assistenter bør delta i
programmet.
Et annet viktig moment fra opplæringsdagene som ble trukket frem, var at metodikken
(holdninger og handlinger) for hvordan de som fagfolk, skulle møte barn og familier, var
overførbart fra rus til andre utfordringer hos barn. Dette gjaldt særlig hvordan de skulle
systematisere observasjoner, ikke trekke for raske konklusjoner, og hvordan de skulle
samtale med barn og foreldre. Ved hjelp av filmer, ressursheftet om «Den nødvendige
samtalen», «loggbøker» og andre verktøy, ble det også enklere å overføre
handlingskompetansen til hverdagsbruk i barnehage og skole.

4.2.2 Forhold som er viktig i implementeringen
I fokusgruppesamtalene kom det frem at BIR-fokuset og opplæringsdagene ble starten på
både en personlig utvikling (forståelse, ydmykhet, holdninger, tørre å se og tørre å handle)
og en organisatorisk utvikling (bevissthet om egen rolle, andres rolle/tjeneste, og hvordan
jobbe best sammen for barn og familier). Dette er prosesser som tar tid. Og vi vet fra
tidligere evaluering av BIR (2009, 2013) at hovedutfordringen på kommunenivå er å gå fra
kunnskapsheving til å skape varige kunnskaps- og kompetansestrukturer i tjenestene.
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Derfor vil vi her trekke frem områder som deltakerne vektla hadde betydning med hensyn
til å skape varige kunnskaps- og kompetansestrukturer. Dette er faktorer som de selv
ønsket ta med seg inn i nye satsinger/prosjekter, og som de vil anbefale andre kommuner å
vektlegge i tverretatlige satsinger. Dette innbefattet vektlegging av forankring og
involvering i hele organisasjonen, betydningen av å ha en ressursgruppe og
nøkkelpersoner, samt å ha gode tilpassede læringsarenaer.

Forankring og involvering i hele organisasjonen
Et tema som ble tatt opp i fokusgruppesamtalene med kommunene var behovet for at
programmet ble forankret i hele organisasjonen. Med dette menes at programmet både
hadde støtte fra kommunens ledelse og støtte i de ulike tjenestene. I tillegg ble det pekt på
at kommunen må gi retningsvalg. Når det igangsettes ulike tverretatlige satsinger, må
disse ses i sammenheng og gjenspeiles i kommunale planer. Det ble også vektlagt at ledere
bør delta på opplæringsdager for å få en forståelse av hva innsatsen handler om, hva det vil
kreve av ressurser og betyr i praksis. Følgende sitat illustrerer dette:
«Vesentlig at ledere (barnehagestyrer/rektor) er med. Det skal jo implementeres
og klemmes inn i tiden med andre oppgaver også. i tillegg er det viktig at leder
deltar fordi den bør være et forbilde i holdninger og praksisgjennomføring, og drive
arbeidet i riktig retning ved «walk the talk»
Ut over dette, fremgår det av samtalene at forankring også ble oppfattet som å knytte seg
til felles mål som de ansatte kunne arbeidet mot. En av deltakerne uttrykker det på
følgende måte.
«Det gav oss noe konkret å jobbe med sammen, de konkrete målsettingene. Det
ble et «driv» å skulle nå målsettingene - og det måtte vi gjøre i fellesskap.
Kartleggingen gjorde at vi fikk med oss alle videre»
Av andre tema som ble trukket frem var betydningen av å avsette tilstrekkelig med
ressurser og at medarbeidere ble involvert i prosessen. Nedenfor er det listet opp temaer
som kom opp i samtalen om forankring og involvering:
•
•
•

•
•
•

Avklare forventninger og ressursbruk i organisasjonen, og hva innsatsen vil bety
for den enkelte kommune, spesielt der det inngår interkommunale tjenester.
Avsette tid til felles plandager og forvente at den enkelte tjeneste avsetter tid til
arbeidet i sitt årshjul.
Se på planlagt satsing som en mulighet til å bygge felles fagforståelse og kultur,
særlig ved kommunesammenslåing og samlokalisering av ulike tjenester, eller ved
omstrukturering av små barnehager (eller skoler) til en stor barnehage (eller
skole).
Bruke hverandres- og tjenestenes kompetanse på nye og bedre måter videre. For
eksempel ved at barnevernstjenesten holder kurs og veiledning i barnehager.
Involvere medarbeidere i utarbeidelse av tjenesteinterne handingsveiledere.
Ved gjennomføring av kommunale kompetansekartlegginger er det lurt å involvere
ansatte til å peke ut konkrete målsettinger tjenesten/avdelingen skal jobbe med i
prosjektperioden, basert på resultatet i kartleggingen og formålet med innsatsen.

Etablere ressursgruppe og nøkkelpersoner
Et annet tema som ble tatt opp i fokusgruppesamtalene var betydningen av å ha en
ressursgruppe og nøkkelpersoner. Samtalene viser at deltakerne var usikre på betydningen
av dette i starten, men oppdaget etter hvert viktigheten av å ha en slik gruppe. En av
deltakerne i samtalen uttrykte dette slik:
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«Vi ble utfordret til å etablere en ressursgruppe. Vi så kanskje ikke vitsen med en
gang, men gruppa har vært helt vesentlig i arbeidet. BIR-ressursgruppe ble et kjent
begrep i kommunen».
I tillegg ble det også trukket frem at ressursgruppen var viktig med hensyn til å videreføre
prosjektet etter at BIR-programmet var avsluttet, noe en av deltakerne uttrykte slik:
«Vi har fortsatt med ressursgruppen etter prosjektperioden. Vi er ikke ferdige nå,
men over i en annen fase. Gruppa skal leve videre»
Andre tema som ble trukket frem var rollen til ressursgruppen, hvordan den burde settes
sammen og hvordan den burde fungere i praksis. I listen nedenfor inngår ulike tema som
ble nevnt om ressursgruppens betydning:
•
•
•

•

•
•

Det er viktig med en tverretatlig ressursgruppe og nøkkelpersoner for å
ansvarliggjøre flere tjenester og ansatte i kommunen i prosjektperioden.
Ressursgruppen bør representere de ulike tjenestene som er involvert, og
gruppemedlemmene bør ha myndighet til å ta avgjørelser på vegne av sin tjeneste.
Ressursgruppen bør settes sammen med tanke på at det også kan være en gruppe
som fortsetter å jobbe med tematikken etter ferdig prosjektperiode, men da med
nytt eller utvidet mandat.
Det er lurt å etablere ressursgruppen på et tidlig tidspunkt, og lage en plan for
månedlige arbeidsmøter og hvor ofte det skal være møtepunkt med
nøkkelpersoner.
Hvem og hvor mange nøkkelpersoner kommunen skal ha, tilpasses kommunes
størrelse (antall barnehager og skoler) og organisering.
Det er lurt om leder for ressursgruppen representerer ledergruppen, for dermed å
ha muligheten til å sette tematikken på agendaen i aktuelle ledermøter.

Tilpasse arenaer for læring, øvelse og refleksjon
Det tredje temaet som ble trukket frem i fokusgruppesamtalene, var betydningen av å ha
en arena for læring, gjennomføring av øvelser og refleksjoner. En av deltakerne uttrykker
det på følgende måte:
«Ansatte må snakke sammen om hvorfor man velger som man velger. Og hvorfor
andre tenker og gjør som de gjør. Det er sånn vi utvikler oss. Gjør det sammen
med andre. Reflektere. Det skjer ingen utvikling om man ikke reflektere, omkring
de valgene man tar, sammen med andre».
Sitatet uttrykker at læringsprosessene i BIR ikke utelukkende bestod av forelesninger, men
av flere former for læring. Spesielt ble det lagt vekt på den læringsprosessen som foregikk
lokalt og mellom ansatte, men da på bakgrunn av undervisningen som ble gitt. Flere la vekt
på betydningen av å sette av tid til å kunne øve og reflektere rundt ulike tema på
arbeidsplassen. Listen nedenfor inneholder ulike tema som ble trukket frem knyttet til
læring og utvikling i kommunen:
•

•

•

Viktig å sette av tid til øvelse og refleksjoner over en lang periode i den enkelte
tjeneste, da BIR (og BTI) er et personlig- og et organisatorisk utviklingsarbeid. I
tillegg bør det tilrettelegges for årlige fagoppdateringer for ansatte og særlig
nyansatte.
Det er nyttig å utarbeide digitale og fysiske opplæringspakker til den enkelte
ansatte, men samtidig legge til rette for at utvikling skjer i samhandling med
andre.
Det er lurt om kommunal koordinator/prosjektleder gjennomfører årlige samtaler
med nøkkelpersoner i tjenestene for å kartlegge hva man lykkes med og hva som
er utfordringer. Samtalene danner deretter grunnlag for hva som er lurt å ha fokus
på i videre læring, øvelse- og refleksjonsarbeid innad i kommunen.
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•

Det er viktig å tilrettelegge for samlinger hvor tjenestene informerer hverandre om
hva som er deres rolle, hva de har av tiltak, og gir hverandre informasjon om
aktuelle temaer. Disse samlingen kan gjennomføres digitalt.

4.2.3 Forhold kommunene trenger å bli bedre på
Både BIR og BTI har som formål å hjelpe barn og familier på et tidlig tidspunkt med
tilpasset hjelp til rett tid. For å jobbe kunnskapsbasert er det behov for forskningsbasert
kunnskap, erfaringer fra praksisfeltet og brukerkunnskap. Vi spurte derfor deltakerne i
fokusgruppesamtalene hvorvidt barn og familier blir involvert i arbeidet? Om barn og
familier opplever å få tidlig nok og god nok hjelp? Og om barn og familier vil merke at de
som kommune har jobbet med BIR-tematikken? Spørsmålene igangsatte en interessant
samtale mellom deltakerne, og hvor alle erkjente at dette er et område de må jobbe mer
systematisk med videre. En av deltakerne oppsummerte dette spørsmålet slik:
«Her er det jo noe å følge opp, når ingen av oss kan svare opp direkte hvordan
barn og foreldre opplever dette. Da har vi gått glipp av noe. Det er jo dem vi er her
for. Her har vi noe å jobbe videre med! Det som er en utfordring nå, er å få vite
hvordan systemet fungerer for de som er berørte. Gir det resultater? Opplever barn
og unge å bli hjulpet? Folk vil ikke møte program eller strukturer. Folk vil møte
folk»
Her er flere punkter som deltakerne mente de kunne gjøre for å innhente brukerkunnskap:
•
•

•

Sjekke ut om strukturene og systemet fungerer, og om det som gjøres oppleves
nyttig for barn og foreldre.
Reflektere over kommunal praksis, blant annet om faggrupper stoler på hverandre,
eller i hvilken grad man er opptatt av å fremme eget fagfelt og oppgaver, fremfor å
finne felles beste løsning for en familie.
Etablere gode systemer og strukturer for medvirkning.

Foreldremøter ble nevnt som en arena, hvor det både er mulig og viktig å få til medvirkning
og involvering. Punktene under viser til hva deltakerne mente kunne gjøres med
foreldremøter:
•

•
•

4.2.4

Utvikle et helhetlig løp på hvordan gjennomføre foreldremøter fra 1-10 klasse, slik
at temaer, gjennomføring, involvering og medvirkning ikke blir tilfeldig eller
personavhengig.
Gjennomføre foreldremøter som et tverretatlig samarbeid, og hvor alle tjenestene
er til stede. Ha temaer med refleksjonsspørsmål for å skape dialog og samtaler.
Tenke nytt omkring gjennomføring av foreldremøter. Videreutvikle digitale
storforeldremøter.

Hva kommuner ønsker fra KORUS

KORUS har som samfunnsmandat å være en tjeneste for tjenestene. Det ble derfor viktig
for oss å spørre deltakerne i fokusgruppene hvordan vi best kan være en viktig bidragsyter i
kommunenes tjenesteutvikling.
På spørsmålet om hva kommuner ønsker fra KORUS, så nevnes først og fremst hvordan
KORUS fulgte opp BIR-programmet med strukturer og rammeverk, samt at dette ble
tilpasset den enkelte kommune. I tillegg nevnes som betydningsfullt, at KORUS hadde
tydelige forventninger til hva kommunen skulle gjøre underveis i programmet, og dette ble
opplevd som nyttige dytt. En av deltakerne sier det slik:
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«Viktig med faste samlinger og oppfølging med ansvarlig fra KORUS. Det gjør at vi
strammer oss opp. Det forplikter når hun spør om hva vi har gjort og erfart siden
sist. Hun satte krav og forventet noe. Vi trenger dyttet utenfra.»
Informantene uttrykte videre at det er ønskelig med oppfølging etter endt prosjektperiode
gjennom årlige utsjekk og nettverkssamlinger. I tillegg ønsker kommuner hjelp til opplegg
for innbyggermedvirking. Følgende punkter viser de viktigste forventingene informantene
har til KORUS:
•
•
•
•

•

Det er ønskelig at KORUS følger opp over tid, og gjerne når kommunen går fra et
prosjekt til et annet.
Det er ønskelig med utsjekk og dialog, også etter prosjektperiodens utløp. Gjerne
gjennom et årlig nettverk.
Det er ønskelig med invitasjoner til faglig påfyll og hjelp til å fortsette med faglige
refleksjoner og fokus.
Det er ønskelig at KORUS fortsetter å være tilgjengelig på telefon og digitale møter
ved behov. Det oppleves nyttig å ha noen å diskutere med underveis, basert på
kommunens behov og utforinger.
Det er ønskelig med hjelp til å utarbeide opplegg og metoder for
innbyggerinvolvering og medvirkning.

5 Oppsummering
Oppsummert, så viser eksterne evalueringer, lokale kompetansekartlegginger og
fokusgruppesamtaler at måten opplæringsdagene i BIR ble gjennomført på, var en
oppvekker for den enkelte deltaker, og at handlingskompetansen ble styrket på individnivå.
Videre viser evalueringer at prosessen og ressursgruppearbeidet, verktøy og lokaltilpasset
oppfølging i den enkelte kommune var viktig for å spre kunnskap og handlingskompetanse
ut i organisasjonen. I løpet av årene 2009-2020, så har både barnehager og skoler fått
endringer i lovverket sitt og nye rammeplaner å forholde seg til. I tillegg blir det
kontinuerlig publisert ny kunnskap, og kommunene får nye oppgaver som de skal forvalte
og sette ut i praksis. Deltakerne i BIR-programmet peker derfor på at det er viktig for
kommunene i det videre arbeidet å ivareta medvirkning og involvering hos de berørte
brukergruppene og utsjekk på om tidlig innsats har nytteverdi og effekt hos sluttbruker.
Kommuner ønsker derfor hjelp fra KORUS til blant annet å utarbeide systematikk og
metoder for innbyggerinvolvering og medvirkning. Det er også behov for hjelp til å se
kommunale satsinger i sammenheng, og det er ønskelig med oppfølging og tilgjengelighet
fra KORUS utover definerte prosjektperioder.
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7 Vedlegg
Vedlegg 1
Eksempel på samarbeidsavtale
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Vedlegg 2

Oversikt over BIR-kommuner 2009 til og med 2020
ÅR
Tidspunkt for
rekruttering

KOMMUNE

ANTALL
DELTAKERE PÅ
OPPLÆRINGSDAGER

Kragerø
Nome
Risør
Iveland
Sande*

ANTALL
INNBYGGERE I
KOMMUNEN ved
påmeldingstidspunktet
11.000
6560
7000
1230
8300

2009

Søgne*
Sirdal

10.700
1750

2011

Grimstad
Horten
Hurum*
Tjøme*
Åseral
Larvik** (Området
Stavern/
Brunlanes)

20.500
25.000
9045
4650
920
42.000 (hele
Larvik)

16
14
= 142
21
38
26
26
11
18

2012

Hemsedal
Lardal*
Lier
Sauherad
Våler

2140
2400
24.000
4300
3800

= 140
14
22
33
18
9

Åsnes

8000

16

Bydel Sagene
(Oslo)

33.000

30

Bykle
Valle
Bø
Hof*
Holmestrand*
Modum

920
1300
5790
3200

2013
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10.350
13.000

GJENNOMFØRT
KOMPETANSEKARTLEGGING i
forbindelse med BIRprogrammet

21
27
22
11
31

= 142
22 (Bykle og Valle)
30
23
43
18
= 136 + 15
= 151

ANNET

Fikk også BIRopplæringsdager for 80
personer i 2017

Region øst
(Fulgt opp
sammen med
Korus øst)
Region øst
(Fulgt opp,
sammen med
Korus øst)
Oslo (Fulgt opp
sammen med
korus Oslo)
1
1
1
2
2
15 deltakere fra
bydel Ullern
deltok på
opplæringsdagene til korus

25

sør. Deltakerne
ble fulgt opp av
korus Oslo
2015

Bygland
Tinn
Flesberg
Gjerstad
Tvedestrand

1200
6000
2700
2480
6000

2017

Evje og Hornnes
Nore og Uvdal
Rollag
Nedre Eiker *

3615
2560
1375
24.500

17
16
23
20
18
= 94
18
34
13
60
= 125

2
2
1
2
1
2
2
2
2

Sum kommuner i
ordinært BIRprosjekt-løp: 35
*Kommuner som i 2020 er slått sammen med andre kommuner

Oversikt over kommuner som har fått BIR-opplæringsdager som en del av kompetanseheving i BTI (Bedre
Tverrfaglig Innsats)-arbeidet.
ÅR
KOMMUNE
ANTALL
ANTALL
Tidspunkt for
INNBYGGERE I
DELTAKERE PÅ
gjennomføring av
KOMMUNEN ved
OPPLÆRINGSopplæringsdagene
påmeldingsDAGER
tidspunktet
Skien
250
2015
Ca. 53.500
Færder
700
2016
Ca. 26.600
Porsgrunn
2016
Ca. 35.500
600
Siljan
30
2016
Ca. 2300
Bamble
100
2017
Ca. 14.000
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Vedlegg 3
Eksempel på kommunale mål og tiltak
Konkrete målsettinger og tiltak, basert på resultater fra den kommunale
kompetansekartleggingen
Vi har definert tre konkrete og målbare mål for i en treårsperiode. Vi går for en differensiert modell. Det
innebærer at medarbeidere har ulike oppgaver. Alle har ansvar for å identifisere tegn og signaler på barn som
bekymrer, men pedagoger og ledere har i større grad ansvar for samtale med foreldre og barn. I barnehagen
(og i SFO) er det ønskelig at flest mulig av assistenter og fagarbeidere har kompetanse i samtale med barn som
bekymrer. Det er ønskelig at flest mulig som arbeider med barn og unge har fått opplæring i interne rutiner om
hvordan gå fra bekymring til handling.
MÅL
Ved forrige måling hadde 62 % fått opplæring i interne rutiner om hvordan gå fra bekymring til
handling
Mål 1: Rutiner
76 % har fått opplæring i interne rutiner for hvordan gå fra bekymring til handling innen XX.
80 % av lederne
80 % av pedagogene
75% av fagarbeiderne
70 % av assistentene
Forrige måling viste at 72 % i hjelpetjenesten, 18 % i ungdomsskolen, 28 % i barneskolen og 24 %
i barnehagen opplevde «i stor grad» eller «svært stor grad» å ha kunnskap om hvordan identifisere
tegn/signaler på at barn lever i risikoutsatte livs/familesituasjoner.
Mål 2: Kunnskap
Innen XX skal andelen som opplever «i stor grad» eller «svært stor grad» å ha kunnskap om hvordan
identifisere tegn/signaler på at barn lever i risikoutsatte livs/familesituasjoner være
80 % i hjelpetjenesten
80 % i barnehagen
70 % i barneskolen
60 % i ungdomsskolen
Ved forrige måling hadde 28 % hatt øvelser i hvordan samtale med barn og foreldre. 43 % av
lederne opplevde å ha kompetanse i samtale med barn og foreldre og 30 % av pedagogene
opplevede å ha kompetanse i samtale med barn og foreldre.
Mål 3: Kompetanse
50 % har hatt øvelser i hvordan samtale med barn og foreldre innen XX.
-

80 % av lederne opplever å ha kompetanse i hvordan samtale med barn og foreldre
80 % av pedagogene opplever å ha kompetanse i hvordan samtale med barn og foreldre
35% av fagarbeiderne og assistenter opplever å kompetanse i hvordan samtale med barn. Dette
gjelder særlig barnehagen.

TILTAK
Tiltak for å nå mål 1 og 2. Gjelder alle enhetene
-

-
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Utvikle en nettbasert modell og en veileder som er brukervennlig og lett tilgjengelig for alle
ansatte i kommunen.
Presentere rutiner for ansatte. Bruke caser/oppgaver slik at ansatte får testet rutinene i praksis.
Dele inn i grupper. Gruppene presenterer for hverandre. Se tabell under for tidspunkt for hver
enhet/avdeling.
Informasjon om tegn/signaler på at barn lever i risikoutsatte livs/og familiesituasjoner via felles
møter med ansatte i enhetene. Se tabell under for tidspunkt for hver enhet/avdeling.
Diskusjonsoppgave hvor «signaler og tegn på barn som bekymrer» er temaet. Arbeide
Individuelt, i grupper og oppsummering i plenum. Se tabell under for tidspunkt for hver
enhet/avdeling.
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Rutiner blir gjennomgått med nyansatte. Bli kjent med modellen «fra bekymring til handling» for
x kommune.
Tabell: Oversikt over tiltak for den enkelte enhet for å nå mål 1 og 2.
-

Enhet
Barneskolen

Tiltak
-

Ungdomsskolen

-

SFO

-

Barnehagen

-

-

Familiehuset og NAV

-

Barnevernstjenesten

-

Møte med alle ansatte i barneskolen:
25.09 Arbeide med questbacken og
kompetanseheving ifht identifisere/se signaler på
bekymring
23.10 og 4.12 Presenterer rutiner» fra bekymring
til handling» og relatert caseoppgave
Møte med alle ansatte i ungdomsskolen:
10.10 Arbeide med questbacken og
kompetanseheving ifht identifisere/se signaler på
bekymring
24.10 og 5.12 Presenterer rutiner «fra bekymring
til handling» og relatert caseoppgave
Opplæring i hvordan gå fra bekymring til handling
22.juli på planleggingsdagen. Alle ansatte i SFO
deltok:
Kompetanseheving ifht. Identifisere signaler/se
tegn på bekymring. Diskusjon ifht tidligere
erfaringer.
Gjennomgang av rutine «fra bekymring til
handling», brukte rutinene som bakteppe for
caseoppgaven. Arbeidet individuelt, i grupper og til
slutt diskusjon i planum.
Fagdag 14.september. Info om rutiner og hvordan
oppfatte signaler/se tegn på bekymring. Alle
ansatte i kommunen deltar.
Felles plandag 14. sept og Planleggingsdag 22.juli:
Kompetanseheving ifht identifisere/se signaler på
barn som bekymrer
Felles plandag 14.sep: Informasjon om rutine «fra
bekymring til handling»
Møte med ansatte i løpet av høsten (dato er ikke
bestemt). Gjennomgang av rutiner «fra bekymring
til handling», relatert case.
Faste møter med alle ansatte på familiehuset samt
to NAV ansatte tirsdager hver fjerde uke
14.september: Felles plandag med alle ansatte i
kommunen. Informasjon om rutiner «fra
bekymring til handling», samt kompetanse ifht å
identifisere/se signaler på barn som bekymrer
19.september: Gjennomgang av interne rutiner
«fra bekymring til handling»
Deltar på fellesplandag 14.sep: Kompetanse i fht å
identifisere/se signaler på barn som bekymrer

-

Mål 3: Kompetanse
Tabell: Oversikt over tiltak for den enkelte enhet for nå mål 3
Enhet
Barneskolen og SFO

Tiltak
-

Ungdomsskolen

-

Barnehagen

-

Familiehuset og NAV

-

Barnevernstjenesten

-
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4.des: Felles møte med ansatte i barneskolen og
SFO:
Øve på samtale med barn og foreldre. Både
ledere, pedagoger og fagarbeidere.
Øvelse: to og to, diskusjon i grupper
5.des: Felles møte med ansatte i u-skolen: Øve på
samtale med barn og foreldre. Både ledere og
pedagoger er til stede.
Øvelse: to og to, diskusjon i grupper
Dato ikke satt. Ledere og pedagoger skal øve på
samtalemetodikk «samtale med barn og foreldre»
Dato ikke satt: Fagarbeidere og assistenter skal
øve på samtale med barn
Metode valg når vi øver: to og to, diskusjon i
grupper
14.november: Øvelse- samtale med barn og
foreldre
Metode: To og to, diskusjon i plenum.
Har kompetanse ift. samtalemetodikk.
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Vedlegg 4
Fokusområder til gruppesamtale om BIR-erfaringer, januar 2021.
Hva er det viktigste dere/kommunen lærte av arbeidet med BIR/BIR-tematikken?
Og hvordan har dere fulgt opp arbeidet fra opplæringen var avsluttet og frem til i dag?
Hva vil dere trekke frem, som dere opplever å særlig ha lykkes med?
Og hva har vært, eller er, eventuelle utfordringer?

Hvordan merker barn og foreldre (familier) at dere har jobbet med tematikken?

Hva er de tre beste lurt-å-gjøre-rådene dere ville gitt til nye kommuner som skal starte opp tilsvarende, eller til dere selv, om dere
skulle ha startet opp med innsatsen nå?

Hva trenger dere av KORUS, for at vi på best mulig måte skal være en aktuell samarbeidspartner for dere innenfor BIR-tematikken
spesielt, og generelt?
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8 Tips fra kommuner
I tillegg til verktøykassa som alle kommunene fikk utdelt, så har BIR-kommuner utarbeidet
flere verktøy, lokalt informasjonsmateriell, og ulike måter å synliggjøre tematikken på. Her
viser vi seks eksempler, som kanskje kan være til inspirasjon.

Eksempel 1
Å jobbe med tematikken i personalgrupper
BIR har bevisstgjort deltakere på egne barrierer, og hvor vanskelig enkelte temaer kan være å
snakke om i en personalgruppe. Bydel Sagene utviklet derfor «Barrierebøtta». En bøtte de fylte
med spørsmål, påstander og ulike temaer til diskusjon og samtale. Flere kommuner har benyttet
«Barrierbøtta» på ulike vis til samtaler, og som utgangspunkt for refleksjon og faglig
bevisstgjøring.

Ferdige påstander og setninger om rus i bøtta
«Barrierebøtta er en refleksjonsmetodikk med fokus på egne verdier, holdninger og barrierer. I
bøtta ligger ulike utsagn, spørsmål og påstander. En person trekker en lapp fra bøtta, leser høyt
det som står der og er den som har ordet. Si det som faller deg inn. Hvilke tanker gjør du deg?
Hva er ditt forhold til dette? Hvilke følelser kjenner du på? Hva av dette kan du relatere deg til,
og på hvilken måte? Barrierebøtta kan brukes med alle i personalgruppen, i par, i smågrupper
eller i plenum. Det er viktig at den som har bøtta er den som styrer sin egen prosess i
refleksjonen. Vedkommende velger selv når og hvordan det åpnes for innspill fra andre.» (Bydel
Sagene, 2013)

Eksempler på påstander og setninger Bydel Sagene har prøvd ut. Spørsmålene klippes
ut i papir og lamineres, slik at de kan benyttes flere ganger.

•
•
•
•
•
•

Ingen muslimer ruser seg
Far drikker mer enn mor
Ett par glass vin foran barna er greit
Det er lett å se om en person er påvirket
Rusmiddelmisbruk er fortsatt tabu i det norske samfunnet
Vi har ikke noe med å gjøre hva familiene driver med hjemme
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Med mindre man er drita merker ikke barn at man har drukket
Alkohol er mindre farlig enn narkotika
Folk med lav inntekt ruser seg mer enn folk med høy inntekt
Rus, rusbruk og rusmisbruk er et vanskelig tema fordi vi er så forskjellige
Hvis du drikker selv, bør du ikke snakke med andre om deres alkoholforbruk
«Man skal ikke skjære alle over en kam»
«Man skal ikke skue hunden på hårene»
«Det er ikke fullt før det renner over»
Rusmisbruker = voldsutøver
Alle som ruser seg, har dårlig hygiene
Alkoholkonsumet er høyere på østkanten enn på vestkanten
Det er asosialt å avstå fra alkohol på fest
En alkoholenhet har samme effekt på alle
Det er ikke mengden, men måten man drikker på
Alle barn reagerer på foreldres påvirkning
«Jeg har alltid kontroll på hvor mye jeg drikker og hvordan det påvirker meg»

Legge egne barrierer i bøtta
Barrierebøtta kan også benyttes som et utgangspunkt for å jobbe med ulike temaer. For
eksempel kan man om tematikken bekymringssamtaler med foreldre, benytte «Barrierebøtta»
som utgangspunkt til å finne ut hvilke barrierer ansatte kjenner på. Hver ansatt i en
personalgruppe tenker etter hva som oppleves å være til hinder for å gjennomføre den
nødvendige samtalen med foreldre, skriver dette på en lapp, og legger deretter lappen med
barrieren(e) i bøtta. Barrierelappene blir utgangspunkt for samtaler i personalgruppa videre. Ved
å benytte Barrierebøtta i forkant av temamøter, kan innsamlede lapper være utgangspunkt for
fokusområder som forberedes til møtet. Lappene kan også samles inn og benyttes der og da til
refleksjon, slik metodikken er skissert over.
Ulike temaer hvor Barrierbøtta har blitt benyttet i forkant av temamøter i kommuner:
Å handle på bakgrunn av en bekymring
Samtaler med barn
Samtaler med foreldre
Tverrfaglig samarbeid
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Eksempel 2
Oversikt over hvor og når det snakkes med barn, ungdom og foreldre
om rusmiddelbruk, vold og overgrep og psykisk helse

Ulike tjenester i kommunen har i sine oppdrag å snakke med barn, ungdom og foreldre om
rusmiddelbruk, psykisk helse og vold og overgrep. Det kan være nyttig for både ansatte og
familier å vite noe om hvilke tjenester som tar opp hva når. Flere kommuner har utarbeidet
lokale oversikter. Ved å lage tidslinjer ut fra barnets alder eller klassetrinn, vil tjenester kunne
samarbeide og spille på hverandre. En oversikt gir også innblikk i om det er noen temaer som
sjeldent eller aldri blir et samtaletema med foreldre og barn. Her er et eksempel fra Nedre Eiker
kommune (som nå er en del av Drammen).
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Eksempel 3
Synliggjøring av tematikken

Flere ressursgrupper valgte å synliggjøre BIR-programmet og tematikken i media. Barn og rus ble
gjerne gjenstand for oppmerksomhet i media i forbindelse med høytider og ferier, slik Horten
kommune viser et eksempel på her.

I tillegg til synliggjøring i media, ble det utarbeidet ulike plakater som var rettet mot voksne.
Hensikten med plakatene var å få voksne til å reflektere om eget rusbruk når barn er til stede.
Plakater ble synliggjort i lokalaviser og hengt opp i barnehager og på helsestasjoner. Flere
kommuner tok kontakt med medielinjer, for å få hjelp til å designe plakatene. Her er eksempler
fra Grimstad kommune.
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Eksempel 4
Kontaktinformasjon
Det er ikke bare fagfolk som bekymrer seg for barns omsorgssituasjon. Flere kommuner
valgte derfor å synliggjøre hvor viktig det er at alle innbyggere som bekymrer seg, tar
kontakt med aktuelle tjenester i kommunen. Plakater og kontaktinformasjon ble hengt opp
på nærbutikker, legesentre, kulturinstitusjoner og andre aktuelle steder. En kommune
valgte å kjøre en informasjonsplakat som kinoreklame et helt år.
Her er eksempler fra Nome kommune (nå Midt Telemark) og Horten kommune.
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Eksempel 5
Foreldremøtetema
Det er mange i befolkningen vår som drikker alkohol. Opp mot 95% sier de har drukket alkohol
en aller annen gang, og flere år på rad er det rundt 8 av 10, som sier de har drukket det siste
året. I 2020 oppgav 65% å ha drukket alkohol i løpet av siste måneden (FHI, 2021).
De fleste kommunene som jobbet med BIR, valgte av den grunn å sette voksnes alkoholbruk som
tema på foreldremøter i barnehage og skole. Metodikken som ble brukt var ofte refleksjoner og
diskusjoner i grupper over følgende spørsmål:

r det ok

dr kke l tt alkohol

ed

arn t l stede

vordan har ruken av alkohol endret seg etter at
v le oreldre

v lken ro
vor

llegrense skal v ha rundt

ange øl er det ok

arna v re

ta t l redagstacoen

vordan orholder v oss t l eget alkohol ruk o
arna har venner t l stede
r det naturl g snakke ed oreldrene t l
venner o v re alkoholvaner

arnas

Erfaringene er at slike spørsmål blir møtt på en positiv måte av foreldre. Spørsmålene og
samtalene bidrar til å ufarliggjøre et tema det ikke snakkes så mye om, samtidig som det
igangsettes tanker og refleksjoner hos deltakerne.
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Eksempel 6
Involvere lokalbefolkningen og nærmiljøet til å bry seg

Det er et ordtak som sier at «It takes a village to raise a child». Flere kommuner inviterte
derfor til innbyggermedvirking og temakvelder for hele befolkningen. Her er et eksempel på
en invitasjon fra Numedalen.
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