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1.  KVALITETSMÅL/HENSIKT: 
 
Sikre at ansatte i Omsorgsavdelingen sjekker ut om brukere som strever med egen livssituasjon har barn  

og hvordan disse blir ivaretatt. 

      
2.  GENERELT  

Det er et kjent problem at det foreligger store mangler i forhold til oppfølging av barn av foreldre med 

psykisk sykdom, rusavhengighet, voldsproblematikk og alvorlig kronisk somatisk sykdom.   

I rundskriv 5/2006 anbefaler Helsedirektoratet at aktuelle tjenester etablerer rutiner og prosedyrer som tar 

sikte på å fange opp om aktuelle tjenestemottakere har barn, hvordan barnas situasjon er, samt sikre at 

nødvendig oppfølging er igangsatt eller tar initiativ til at det igangsettes. 

.  

3.  UTFØRELSE 

I møte/kontakt med brukere som har utfordringer med å mestre egen hverdag skal følgende spørsmål 

stilles: 

- Har tjenestemottakeren barn? 

- Har de omsorg for barn(a)? 

Dersom ja:   Hvordan er omsorgssituasjonen? 

 

I Omsorg er det naturlig at disse spørsmålene stilles i planlagt vurderingssamtale med bruker.  

Hovedansvar vil derfor ligge hos medlemmer i Vurderingsteam. 

 

Dersom det råder usikkerhet rundt omsorgssituasjonen, drøftes dette med driftsenhetsleder eller 

sykepleier 1/vernepleier 1.   

 

Metodebeskrivelser 
Omsorgsavdelingen 
VESTRE TOTEN KOMMUNE 



Videre kontaktes andre samarbeidspartnere som f.eks fastlege eller helsestasjonen.  Saken kan også 

meldes inn til Drøftingsteamet.  I særskilte saker meldes bekymring til barneverntjenesten. 

 

Psykiatritjenesten i Omsorg har egen barnekontakt. 

 

Det henvises for øvrig til kommunens handlingsveileder «Sammen i undring rundt barnet –fra mors 

graviditet til skolestart» på intranett. 

     

4.  SELVEVALUERING 
01 Spurte du bruker om den hadde barn? 
02 Hvordan ble omsorgen ivaretatt? 
03 Ble barnets behov dekket av familien/øvrig nettverk 

eller hadde barnet et udekket omsorgsbehov? 
04 Tok du kontakt med aktuelle samarbeidspartnere 

hvis behov for oppfølging av barnet/barna fra andre 
instanser? 

05  
06  
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09  
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