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  Ivaretagelse og oppfølging 
 
   

    Ambisjon;  Vi bryr oss, vi ser og tar ansvar 

 
 
   
   6 kommuner – bredt samarbeid  - alle relevante faggrupper  med-  
   Vi involverer og inkluderer bredt ,  også de unge sjølv 
 
 
 
 

 
 

•Forankring i  ledelse i Helse-skole-Oppvekst 

•Bygge på tidl.prosjekter: ODIN og Tidlig Inn 

•Implementere God praksis 
Fokus 

•Bred arbeidsgruppe  ( helse-skole-oppvekst) 

•repr.fra alle relevante grupper 

•Bred brukermedvirkning -hele veien 
Samarbeid 

•Kartlegging - kommunikasjon -strukturer 

•Fagdager for Folk og fagfolk 

•Barneansvarlige - roller  
Kompetanse 

•Treffpunkt Valdres - for pårørendebarn 6-16 år - 
diagnoseuavhengig-nasjonal pilot. Drives av 
frivillige. i drift vinteren 2018 

Møteplass 
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Prosjekt «Barn og unge som pårørende ,- ivaretagelse og oppfølging « 
Utvikling av god praksis for å ivareta barn og unge som pårørende i Valdres, 
- modell for tverrsektoriell og tverrfaglig samhandling i seks kommuner. 
 

Bakgrunn  
Barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre, søsken eller andre nære er en utsatt 
gruppe. Hvis de ikke blir ivaretatt og møtt med innsikt og forståelse av voksne eller av 
hjelpeapparatet, kan situasjonen ha negativ innvirkning på hverdagen i barnehage eller skole, sosialt 
liv og barnets utvikling og helse. 
Det er behov for et system der barna som har behov for det, blir fanget opp, ivaretatt og fulgt opp i 
kommunene der de bor. Til tross for at Valdres har jobbet godt med dette på enkelte områder, er 
det tilfeldigheter og et gap mellom ønsket praksis og den hjelpen de kan ha behov for. 
 
Satsing på barn og unge er en oppfølging av pårørendeprosjektet "Pårørende,-ressurs, rolle og 
behov" ( 2015-16) En ønsker her et bredt samarbeid mellom helse og skole, diagnoseuavhengig 
fokus, og har som ambisjon å implementere anbefalinger fra Pårørendeveilederen som gjelder 
kommunene. Prosjektet vil bygge på tidligere vellykkede Valdresprosjekt "ODIN" (Open Dialog I 
Nettverksledelse) og "Barnet i mente". 
 
Samarbeid mot spesialisthelsetjenesten vil også omtales, selv om hovedfokus er på kommunenivå. 
Det skal samarbeides tett med brukerorganisasjoner underveis i prosjektet. 
Valdres Lokalmedisinske senter vil og ha en rolle som regionalt ressurssenter, blant annet med 
ambulansetjeneste, felles legevakt og felles intermediæravdeling. DPS og Sykehuset Innlandet vil 
trekkes inn der det er hensiktsmessig. 
 

Mål 1 

Valdres har utviklet en modell for samarbeid og samhandling rettet mot barn og unge som er 
pårørende til alvorlig syke. Denne favner bredt og inkluderer skole og barnehage, helsetjeneste ( 
psykisk sykdom, rus, alvorlig somatisk sykdom) , og relevante fagressurser i kommunene. 

Mål 2 

Tiltak som anbefales i Pårørendeveilederen på kommunenivå, skal implementeres i Valdres 
Dette vil innebære tilstrekkelig forankring og grundig planarbeid, kompetansebygging og 
kompetansemobilisering, opplæring, utvikling av interne prosedyrer, rutiner og verktøy, samarbeid 
og eventuelt utvikling av nye tilbud. 

Metoder, kunnskap eller erfaring 

Prosjektet vil bygge på nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis ( forskning og anerkjent 
metodikk beskrevet av fagmiljøene) Det vil hentes inn råd og erfaringer hos kompetansesenter 
BarnsBeste og Pårørendesenteret. Videre vil ressurser og erfaringer fra Kreftforeningen hentes inn. 
Funn fra Multisenterstudien vil legges til grunn, og også annen relevant forskning beskrevet i 
Pårørendeveilederen. 
Prosjektet er i sin natur et utviklingsprosjekt Videre bygger en på prinsipper om samskaping i 
styrkebasert tilnærming og metoder, altså prosesser som skaper begeistring og motivasjon hos de 
som er involvert i prosjektet. Elementer fra metodikk iwww.samveis.no vurderes brukt. 
Det skal innhentes erfaringer fra ande regioner som har jobbet med lignende prosjekter. 
 
Det henvises ellers til prosjektplanen der planene utdypes og  konkretiseres. 
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