Handlingsplan Fagnettverk barn og unge (ressursgruppa)
Satsingsområde 1: Kompetanse
Mål: Auka kompetanse hos fagpersonar som møter barn og unge med helseutfordringar og deira pårørande og nettverk.
Nettverket deltar i arbeidet med utvikling av kompetansetilbod og ha oversikt på kva som finnes.

Nr
1

Tiltak
Helsestasjonsforum
1. Gjennomføre 3 møter årleg
2. Gjere kjent
3. Gje innspel til tema
4. Rapportere til nettverket etter kvart
møte

2

3

Sped- og småbarnsdagane
1. Gjennomføre årleg
2. Gjere kjent
3. Gje innspel på tema
4. Sikre brukarmedverknad i
arbeidsgruppe
5. Rapportere til nettverket under vegs
Helsepedagogikkurs med fokus på ungdom
1. Gjennomføre annakvart år (2019)
2. Gjere kjent - rekruttere
3. Gje innspel på innhald/ opplegg

Ansvarlig

Kontaktperson

1. Kontaktperson saman med
arbeidsgruppa.
Arbeidet vert leia av Tysvær kommune.
2. Alle i nettverket
3. Alle i nettverket
4. Kontaktperson

Lars Johan Lysen

1. Kontakperson saman med
arbeidsgruppe
Arbeidet vert leia av BUP.
2. Alle i nettverket
3. Alle i nettverket
4. Via FOUSAM og brukarbank
5. Kontaktperson
1. Kontaktperson saman med
arbeidsgruppe
Samarbeid mellom FOUSAM og LMS.
2. Alle i nettverket
3. Alle i nettverket

Elin Børve

Sølvi Heimestøl

4. Sikre brukarmedverknad i
arbeidsgruppe
5. Rapportere til nettverket under vegs

4

Kartlegge og ha oversikt på kompetansetilbod
til fagpersonar/ brukarrepresentantar som
arbeider med barn og unge.
1. Kartlegge kva som finnes i Helse Fonna –
regionen. E-post til alle einingar i
føretaket, kommunar og HVL.
Info om kartlegginga på fousam.no og i
samhandlingsnytt.
2. Oversikt på FOUSAM.no om tilbod som
finnes både i føretak, HVL og kommunar
(med program/ kontakinfo/målgruppe).

4. Via FOUSAM og brukarbank
5. Kontaktperson

1. Sekretær sender ut e-post, nyheitssak
til Samhandlingsnytt og nettside.
ALLE i nettverket bidrar til å få inn
opplysningar.
2. FOUSAM og sekretær lager oversikt på
tilbod på nettsida og har ansvar for å
oppdatere oversikten.

Satsingsområde 2: Utviklingsarbeid og prosjekt
Mål: Utviklingsarbeid og prosjekt skal føre til betre førebygging og helsetenester til barn og unge og deira pårørande.
Nettverket deltar i og stimulere til igangsetting av prosjekt og utviklingsarbeid.

Nr
1

Tiltak
Være referansegruppe for prosjektet «Barn og
unges helseteneste – utvikling av standardiserte
pasientforløp ved BUP».
1. Rapportering/ orientering/ drøfting
under vegs i implementeringsprosessen,
Fase 2 frå juni 2017.
2. Bidra til brukarmedverknad i prosjektet

Ansvarlig

Kontaktperson

BUP er eigar av samhandlingsprosjektet med
Ester Espeset som prosjektleiar.
1. Kontaktperson saman med prosjektleiar
som kjem i nettverksmøta med jamne
mellomrom og ved behov.

Ellen Andreassen (?)

3. Bidra til at forløpa vert tekne i bruk, at
kommunane er kjent med rutinar/
ansvar i samhandlinga.

2

Være referansegruppe for satsinga «Betre
tverrfagleg innsats» i Helse Fonna-regionen.
1. Rapportering/ orientering/ innspel og
drøfting under vegs i prosjektet.
2. Bidra til brukarmedverknad i arbeidet

3

Være referansegruppe for prosjektet
«Barn som pårørande» i Helse Fonna-regionen

1. Rapportering/ orientering/ innspel og
drøfting under vegs i prosjektet.
2. Bidra til brukarmedverknad i arbeidet.

4

Være referansegruppe for prosjektet
«Samtalegruppe i barnehagen» .
1. Rapportering/ orientering/ innspel og
drøfting under vegs i prosjektet.
2. Bidra til brukarmedverknad i arbeidet.

2. Kontaktperson i samarbeid med Fousam
og brukarbanken.
3. Alle i nettverket og spesielt
kommunerepresentantane.

Helse Fonna er koordinator for satsinga med
prosjektleiar Bernt Netland
(Helse Fonna og KORUS).
1. Kontaktperson saman med prosjektleiar
som kjem i nettverksmøta med jamne
mellomrom og ved behov.
2. Kontaktperson i samarbeid med Fousam
og brukarbanken
Helse Fonna er prosjekteigar saman med
nasjonale og regionale kompetansesentre.
Prosjektleiar Bernt Netland
(Helse Fonna og KORUS).
1. Kontaktperson saman med prosjektleiar
som kjem i nettverksmøta med jamne
mellomrom og ved behov.
2. Kontaktperson i samarbeid med Fousam
og brukarbanken.
Samhandlingsprosjekt mellom kommunar, Helse
Fonna og FOUSAM i Tysvær og Bømlo kommune.
Prosjektleiar Sølvi Heimestøl
1. Prosjektleiar/ kontaktperson.
2. Kontaktperson i samarbeid med Fousam
og brukarbanken.

Sølvi Heimestøl

Cathrine Kvamsøy Olsen

Sølvi Heimestøl

Satsingsområde 3: Pasientforløp/ tiltakskjede
Mål: Betre samhandling mellom kommune og føretak rundt førebygging og helsetenester til barn og unge og deira pårørande.
Samarbeidsavtalane skal være aktuelle og oppdaterte når det gjeld barn og unge.

Nr
1

Tiltak
1. Bidra til at det er fokus på barn og unge i
samhandling og samarbeidsavtalane.
2. Bidra til å gjere samarbeidsavtalane kjent og at
dei er aktivt i bruk.
3. Bidra inn i evaluering av samarbeidsavtalane.
4. Sette ned arbeidsgrupper ved behov for
oppfølging av sårbare område og spesielle
utfordringar i samhandlinga.

2

Etablere og følgje opp arbeidsgruppe innan
Tenesteavtale 8: «Avtale om svangerskaps, fødsels og
barselsomsorgsteneste» .
1. Sikre rett samansetning i arbeidsgruppe
2. Ivareta kontakten mellom nettverket og
arbeidsgruppe (gi oppdraget, legge til rette,
følgje opp praktisk og etter behov)
3. Bringe vidare innspel frå arbeidsgruppa til
Samhandlingsutvalet, FOUSAM og andre.

Ansvarlig
1. Alle i nettverket.

Kontaktperson

2. Alle i nettverket.
3. Leiar saman med Fousam, som
involverer nettverket på beste vis.
4. Leiar saman med Fousam, som
involverer nettverket på beste vis.

1. Leiar og sekretær
2. Kontaktperson
3. Leiar og sekretær

Sølvi Heimestøl

Satsingsområde 4: Oversikt og informasjon
Mål: Betre samhandling mellom kommune og føretak rundt førebygging og helsetenester til barn og unge deira pårørande.
Oversikt i feltet, ulike aktørar veit om kvarandre sitt arbeid og ser muligheiter for samarbeid på tvers.
God kommunikasjonflyt innad i nettverket og frå nettverket og ut!

Nr
1

2

Tiltak

Ansvarlig

Intern kommunikasjon:
1. Legge til rette for å dele aktuelle saker i
nettverksmøta (god møtestruktur).
2. Oppdatere og dele med kvarandre i
møta og via e-post mellom møta
3. Nytte nettverket til å ta kontakt om
aktuelle saker mellom møta.

1. Leiar og sekretær
2. Alle
3. Alle

Ekstern kommunikasjon:
1. Nytte FOUSAM.no aktivt med omtale av:
 nettverket med mandat,
handlingplan, medlemmar og leiar
 aktuelle kurs/ konferansar i
regionen (sjå satsingsområde nr 1)
2. Nytte andre nettsider der det er
relevant til omtale av nettverket sin
aktivitet, kurs, prosjekt.
3. Medlemmane har kontakt med sitt
kontaktnettverk i kommunar, føretak og
brukarmiljø.

1

Alle har ansvar for å melde inn aktuelle saker.
Sekretær har ansvar for å legge på nettsida.

2

Alle

3
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