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STATUS PR OKTOBER 2010

• Implementering av veilederen

• Studietur til Danmark

• Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter – hvilke har 

potensiale for spredning nasjonal på nettsiden 

www.tidligintervensjon.no ?

• Nettsiden www.tidligintervensjon.no

• Opplæringsprogrammet: fra bekymring til handling- opplæring i 

kartleggingsverktøy og samtalemetodikk rettet mot gravide og 

småbarnsforeldre

• Regionale konferanser: Fra bekymring til handling – gjør noe med 

det…

http://www.tidligintervensjon.no
http://www.tidligintervensjon.no


Implementering av veilederen 2010

Regionale framdriftsplaner består av plan for implementering etter nivåer (1,2, 3 og 4)
planen er utgangspunkt for rapportering for 2010.

De fleste regioner har gjort kjent veileder på nivå 1 og 2 (oversikter over dette
finnes fordelt på kommuner.)

De regionale kompetansesentre har samarbeid med kommuner på nivå 3 og
nivå 4  – hvor veileder naturlig vil inngå - (dypdykk – opplæring –
kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid)



STUDIETUR TIL DANMARK 
Alle kompetansesentrene med unntak av Oslo har nå vært på studietur til
Danmark for å se nærmere på samarbeidsmodellen Bedre tværfaglig indsats. 

Vi besøkte
to kommuner
- Gentofte ca 70 000 innbyggere

- Hørsholm ca 25 000 innbyggere (elektronisk stafettlogg- til bruk for foreldre 
og den tverrfaglige gruppen)

- Og besøk hos Servicestyrelsens utviklingssenter SUS- som har utviklet 
modellen men som ikke har ansvar for å implementere den.

Samarbeidsmodellen passer veldig godt inn i arbeidet på tidlig intervensjon,
som en modell som kan gis som et supplement til veilederens framgangsmåte. 

(Vi kommer til å trekke veklser på erfaringer fra TIGRIS, Barn i rusfamilier og alt 
annet tverrfaglig arbeid som er gjennomført allerede)

Det er likevel mange elementer i BTI som vil være nyttige for ansatte i 
tjenestene –

Eks. bekymringsskala, modeller som gir oversikt over saker som krever kort og 
lang oppfølging.., og maler på ulike skjemaer de vil dra nytte av.



Gjennomgang av metodeutviklende tidlig 
intervensjonsprosjekter 2006-2010

• Det har vært hensiktsmessig med mange prosjekter i en metodeutviklende fase (etter 
kunnskapsoppsummeringen i 2007)

• Målet med prosjektene har vært å utvikle gode metoder innen tidlig intervensjon rettet 
mot de ulike prioriterte målgruppene.
(Prosjektene binder opp mye midler til tidlig intervensjon- frigjøre midler til nasjonalt 
nedslagsfelt)

• Med utgangspunkt i oversikt som foreligger- gjennomgikk vi disse etter kriterier:
– Nytte (sannsynlig virksomt?)
– Bivirkninger
– Kostnader (timer, sertifiseringer (som for eksempel i De utrolige årene), reise (for 

utøver eller klient) 
– Finnes det alternative tiltak for målgruppen?
– Tydelig beskrevet? (Teori/rasjonale, metode, inklusjon-/eksklusjonskriterier) 
– Brukeraksept/-tilfredshet

Hvilke konsekvenser kan gjennomgangen og videre løp ha for senteret/kommunen
om prosjektet ikke er et  prosjekt med potensiale for spredning.

Vi ser verdien av prosjekter i kommunene selv om de ikke har spredningspotensiale,
og da kompetansesenteret videreføre prosjekter om de ønsker, men finansieres
gjennom stimuleringsmidler.



Nasjonal nettside om tidlig intervensjon: www.tidligintervensjon.no
– et virkemiddel i den videre implementeringen av veileder

http://217.8.156.109/konsept/ti/index.htm

http://www.tidligintervensjon.no
http://217.8.156.109/konsept/ti/index.htm


Opplæringsprogrammet: Fra bekymring til handling

Opplæringsprogram i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk rettet 
mot gravide og småbarnsforeldre

Regionale team gir 4 dagers kurspakke med 1 oppfølgingsdag som gis til ansatte i 
kommunen (barnehager, skoler, sosialtj./NAV, barnevern, leger helsesøstre og 
jordmødre) som arbeider med gravide og småbarnsforeldre. 

• 1 pilotkommune i hver region (nord,midt,vest,øst og sør)
gjennomføring 2010-2011-

• Direktoral styringsgruppe:
• Arbeidsgruppe satt sammen av samarbeidende instanser og direktoratene

og regionale team- som gjenspeiler samme sammensetning

• Samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene, R-bup, RVTS og bufetat. –

• SIRUS- følgeevaluerer

• Motiverende samtale – bok vil bli utgitt av Helsedirektoratet sannsynligvis i løpet av 
november.

• E-læringsprogram på nett: kartleggingsverktøyene audit, dudit tweak – og MI



Regionale konferanser: Fra bekymring til handling –
Gjør noe med det.

• 6.-7. oktober i region Nord 
– Tromsø (450  deltakere)

• 26.-27. oktober i region Øst –
Lillehammer ca 200 påmeldte?

• 10.-11. november i region Vest –
Bergen

• 1.-2. desember i region Sør –
Sandefjord

• 13.-14. desember i Midt –
Kristiansund (rel. 



2011
• Nasjonal satsing – videreføres på likt nivå som i 

2010 eller styrkes

• Fokus på å samle trådene og løfte det som kan 
spres på nasjonalt nivå

- Barn som pårørende
- Gravide
- Tidlig intervensjon- voksne (i arbeidslivet)
Og eldre-
Ungdom godt ivaretatt- men løfte det beste vi har



Aftenposten – oktober 2010……..Se over til Sverige……..

Det er aldri for sent å slutte å drikke i svangerskapet. Men en av utfordringene i Norge er at kvinnene kan ha kommet langt ut i svangerskapet før de kommer til
konsultasjon hos jordmor og får informasjon om hvilke skader alkohol kan gi. Vi bør lære av svenskene, sier Elisabeth Grimsrud i Jordmorforeningen. 
FOTO: DEN NORSKE JORDMORFORENINGEN 

Suksess med tidlig samtale for svenske gravide 
Den norske jordmorforeningen etterlyser bedre verktøy for hvordan kartlegge
alkoholbruk i svangerskapet og ber Norge se til Sverige.
AVKRISTINE GRUE LANGSET

Ved hjelp av en tidlig livsstilssamtale mellom jordmor og den gravide og
et detaljert utfylt skjema rundt alkoholvaner, har svenskene lykkes å finne 

- ikke bare de som misbruker alkohol - men også de i gråsonen.


