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Referat, møte 4 
 
 
Dato: 30/1-13 Tidspunkt: 12.30 – 15.30 Sted: Rønvik familiesenter 
 

Til stede: Karin Andreassen  
Lise Tronrud  
Berit Sivertsen Sørvig  
Tarald Sæstad  
Marit Lund Hansen   
Sissel Hoseth Carlsen  
Bjørg Apeland  
Terje Dypfest  
Mary Brattøy  
Anders Eivik 
 

Tildelingskontoret 
Barnehagekontorets fagteam 
Kommunepsykolog 
PPT 
Helsesøstertjenesten 
HO-stab, repr. også NAV  
Rønvik familiesenter 
Grunnskolekontorets innsatsteam 
Barneverntjenesten  
Hovedtillitsvalgt  
 

 

Ikke til stede: Aasjord Ståle E.  
Grete Willumsen  
Anita Karlsen 

 

Grunnskolekontoret, økonomi 
ReHabiliteringssenteret 
Hovedtillitsvalgt  
 

 
 
 
 

1. Oppsummering av møte med Ingunn Skjesol Bulling den 25. januar 
Nyttig møte, gode innspill til prosjektet. Eksempler: 

 Hvordan samler vi nødvendig kompetanse: fysisk samlokalisering eller 
organisatorisk samling? 

 Skille mellom ansvarsmøter, fagmøter og fagutviklingsmøter. 

 Personlig koordinators egnethet må vektlegges i utvelgelsen. 

 IP: en prosess i planarbeidet, brukernes tilgang til dette, bruk av teknologi. 

 13 ulike navn på tverrfaglige møter, her trengs rydding. 
 

2. Avtale med Liv Østli (Athenae) om å bistå prosjektet 

 Liv har tidligere deltatt i utviklingsprosesser i Helsesøstertjenesten og kjenner 
kommunen og våre utfordringer forholdsvis godt. 

 I første omgang skal Liv bistå i møtet den 13. februar. Her skal 
løsningsforslaget skisseres. 

 

3. Presentasjon av SamPro 

 SamPro er et interessant verktøy som bør utforskes mht. å forbedre arbeidet 
med IP. Leverandøren av SamPro har tilbudt seg å demonstrere produktet, 
men prosjektgruppen takker i denne omgang nei på grunn av 
tidsprioriteringer. Tarald har kompetanse på produktet og får mulighet til gi en 
tilpasset innføring for prosjektgruppen ved en passende anledning. 
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4. Samhandlingsreformen 2016 

 Samhandlingsreformen går direkte inn i forhold til den jobben vi er i gang 
med. Når også områdene barn og unge, psykisk helse og rus skal 
«reformeres», vil det etter all sannsynlighet medføre at større ansvar legges 
til den enkelte kommune. De konkrete endringene er ikke utarbeidet og gjort 
kjent, men Bodø kommune bør benytte denne anledningen til å forberede 
organisasjonen på det som sannsynligvis kommer: 

 Bup stiller større krav til henvisning 
 Bup «skriver ut» barn og unge uten å tilby samme grad av oppfølging/ 

behandling 
 Rehab forkorter behandlingen 
 Større andel av barn og unge skal ha IP 

 Tarald og Berit får et spesielt ansvar i prosjektet for å holde tråden i denne 
delen av utfordringene. 
 
 

5. Definisjon av målgruppen 

 Etter en gjennomgang av faktorene alder, sammensatte og koordinerte, og 
tid/varighet, sluttet prosjektgruppen seg til Terje sitt forslag: 

 
Barn og unge med særlige behov: 
«Barn og unge i aldersgruppen minus 9 måneder til 18 år som for en kortere 
eller lengre periode har behov for sammensatte og koordinerte tjenester fra 
en eller flere instanser. Tjenestene kan være innrettet mot barnet/den unge, 
dens familie eller nærmiljøet.» 
 
 

6. Hvem er barna med særlige behov?  

 Oppdateres fortløpende. 
 

 

Kilde Utvalg (ut fra egen definisjon) Antall 

Barnehagesektoren   

Barneverntjenesten To grupper med særlige behov: 
A: Barn med diagnoser og foreldre som har 
normal omsorgsevne 
B: Barn med særlige behov og foreldre med 
dårlig omsorgsevne 

 

Tildelingskontoret Brukere som mottar tjenestene avlastning, 
støttekontakt og omsorgslønn i aldersgruppen 0-
20 år 
 
Særlig krevende brukere (ungdom) 

220 
 
 
 
5-6 

Vedtak om 
Individuell plan 

  

Fysioterapi / 
ergoterapi 

Barn under 18 år som mottar fysioterapi (store 
og små funksjonsnedsettelser) 
 

200 
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Barn under 18 år som mottar ergoterapi (store 
og små funksjonsnedsettelser). 27 av 60 i tillegg 
til de 220 registrert ved Tildelingskontoret over. 

60  

Skolesektoren 
(grunnskole) 

Barn som innmeldes til PPT. Stort spenn, fra 
lesevansker til betydelige psykiske lidelser og 
multifunksjonsnedsettelser. 

1050 
(2012) Til 
enhver tid 
20% av 
elevmassen 

BUP Henvisninger fra fastlege (barnevern i særlige 
tilfeller) 

Ca. 400 
(2012) 

 
 

7. Arbeid mellom møter: 

 Test ut prosjektets definisjon av hvem målgruppen «barn med særlige 
behov» omfatter i eget fagmiljø/ hos samarbeidsparter. 

 
 Oversikten «Hvem er disse barna» oppdateres ift. definisjonen av 

målgruppen. Følgende ansvarsforhold opprettholdes (andre må gjerne bidra): 
 

Barnehagesektoren:    Lise 
Barneverntjenesten:    Mary 
Vedtak fra Tildelingskontoret:   Karin 
Fysioterapi/ergoterapi:    Grete 
Skolen:      Tarald/ Terje/ Ståle 
BUP:       Berit 

 
 
 
 
Referent: Eirik Lie 
 


