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Et toårig samhandlingsprosjekt



Familien

Målgruppe: familier med barn/unge 0 – 25, i opplevd krise



Supplement til ordinær behandling, ikke 
selvstendig behandlingsansvar
• samle ressurser 
• raskt avklare samlet hjelpebehov i 

fellesskap 
• bidra til koordinert, helhetlig og planlagt 

sambehandling
• utvikle samarbeidslinjer

Mandat

Bydel Ullern
Bydel Frogner
Bydel Vestre Aker

Tverrfaglig ressursteam 
for familier i krise
Ring 904 14 432

09-15 alle hverdager

FAMILIE VEST

Ring 904 14 432

Voksenpsykiatrisk 
avdeling Vinderen
BUP Vest

Henvisning er ikke nødvendig



TEAMSAMMENSETNING: 
Å tilstrebe kunnskapsbasert praksis med 8 - 9 
personer fra spesialisthelsetjenesten 
og kommunehelsetjenesten:
helsesøstre, psykologspesialister, psykiater, 
psykiske helsearbeidere, pedagog, 
klinisk sosionom, jordmor, erfaringskonsulent, 
mange med familieterapikompetanse.

Hva trengte vi for å svare på mandatet?

KONTEKST

KUNNSKAPSBASERT 
PRAKSIS

Forskningsbasert 
kunnskap

Erfaringsbasert
kunnskap

Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning



Erfaringsperspektivet



Relasjon og posisjon -
erstatning for én metode?

• Rask avklaring krever rask vurdering, krever rask tillit

• Hvor lang tid tar det å få tillit? 

• Hvor raskt går det an å komme til poenget? 

• Å være en tilskuer eller deltaker, to ulike posisjoner

• Det lille ekstra

• Tydelighet

Relasjon og posisjon





Sambehandling



Samarbeid 
mellom ulike 
aktører



Noen tall 2017 - 2018

179

79

100

TOTALT VEILEDNING AKTIVE SAKER

Henvendelser

Frogner
23

Vestre 
Aker

50

Ullern
27

Fordeling bydeler
aktive saker



Hvor kommer henvendelsene fra?

Foreldre Andre

Foreldre

Kommunal
Helsetjeneste
BUP
VPA
Skole
Barnevern
Politi
NAV



<5

13

5 – 9

32

10 – 15

49

16 – 22

21

21 – 25

5
<5 5 – 9 10 – 15 16 – 22 21 – 25

Alder knyttet bekymring til

Alder knyttet bekymring til



«Oppfølging, gode samtaler, 
fleksibilitet, gode råd til hjelp 
videre»
.

Hva var nyttig i kontakten med oss?

«At de kom på hjemmebesøk,  
Var flinke til å lytte, spore inn på 
problematikken og stille spørsmål 
som ga selvinnsikt.»
.«Få støtte, råd, 

veiledning og 
oppmuntring.»
.

«Gode diskusjonspartnere og 
rådgivere, faglig dyktige med 
tung erfaring fra tilsvarende 
problemer. foreslår tiltak som 
ikke direkte etterspørres pga
erfaring.»

«Familie Vest gav meg noen gode "redskap" til å 
møte de utfordringene som har oppstått i 
familiesituasjonen/ hverdagen. Det har vært 
viktig å først få oversikt over hvor "skoen trykker" 
slik at man kan fokusere tiden og energi på det 
som ser ut til å være de største problemene.»



Ja takk, alle tre.

Terapi, rådgivning eller veiledning?



Hva var det viktigste som skjedde i det året dere var i 
kontakt med Familie Vest?

«Det viktigste var å styrke meg og min opplevelse av situasjonen slik at 

jeg kunne analysere situasjoner uten å handle på impuls. Jeg har blitt 

bedre til å fokusere på barna og ikke andre ting som kan påvirke slik at vi 

har det rolig og stabilt i stedet for at situasjoner eskalerer. Barna har fått 

styrket sin opplevelse av situasjonen med far og evner å kjenne etter 

egne behov, ta valg basert på hva de trenger osv.»

Mor

Sitat





Fra reparasjon av barnet til recovery for familien
Case: pike 15 (ventet på time på BUP, vært flere år i behandling for 
et overspisingsproblem – mislykket), bror 12, mor, far
Møter: 4 møter, 2 med foreldre, to med familien

• Fra: hva er feil med Lea, til hvordan kan vi voksne ta det 
ansvaret som ligger til oss: skape bedre klima, gi lillebror den 
plassen han skal ha, å sette de nødvendige grensene, å stole 
på at ektefellen støtter, hvordan kan vi få den hjelpen og 
støtten vi trenger for å få til de endringene som trengs?

• Hva gjorde susen? For foreldrene: å høre barna snakke, 
foreldre tørre å være åpne og utfordre hverandre, tydelighet 
Fra vår side: hvem er de voksne, hvilke vurderinger gjør vi? 
fokus bort fra Lea, til de voksne og familien som helhet

Familien rundt samme bord



Ulemper/utfordringer:
• koordineringen 
• tiden
• journalføring 
• å risikere å være et forsinkende 

mellomledd 
• å motivere fx. 18 – 19 åringer 

for å involvere familie 
• å prioritere tid til prosjektet
• maktesløshet når det ikke nytter
• få en relasjon, sende videre

Læringspunkter

Suksesskriterier: 
• Å tydeliggjøre barnas 

stemmer
• ikke utredning og diagnoser
• effektiviteten
• familiefokus
• jobbe to sammen, 

teamdrøfting 
• mye kompetanse og erfaring 
• kunnskap om tilbud
• mot/frihet/støtte til å nevne 

det unevnelige



Sambehandling + samhandling = sant




