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Beskrivelse av formål, mandat og roller 
 
I Ørland kommune skal vi arbeide ut fra en systemisk grunnforståelse hvor familie- og 
nettverksperspektivet skal være i fokus. Tilhørighet til fellesskap er viktig i læring og utvikling.  
For å forebygge utenforskap er det viktig med tidlig og treffsikker innsats. For å sikre 
brukermedvirkning og treffsikkerhet i tjenester, skal det legges godt til rette for at barn, unge 
og familier skal oppleve at de blir ivaretatt, og at de får delta aktivt i arbeidet med å finne 
løsninger på egne utfordringer 
 
FORANKRING 
Kommunedelplan for helse og velferd og kommunedelplan for oppvekst vektlegger begge 
familieperspektivet.   
Kommunedelplan helse og velferd 2017–2020 har som en av strategiene: «tidlig og målretta 
innsats i tjenestene». I tillegg vektlegger planen målretta innsats for utsatte grupper når det 
gjelder psykisk helse og rus, og med spesielt fokus på ungdom, og på barn som pårørende av 
psykisk syke, rusavhengige og alvorlige syke foreldre. 
Innsatsteamet er organisert i Ressurstjenesten -  rus, psykisk helsearbeid og forebygging barn, 
unge og voksne.  Arbeidet i Ressurstjenesten er forankret i rådmannsgruppa gjennom ei 
styringsgruppe med kommunalsjefene for helse og velferd, og oppvekst.  Enhetsleder for helse 
og familie deltar også sammen med leder for Ressurstjenesten.  Tiltaket er også forankret i 
tjenestene gjennom deltakelsen i KS læringsnettverk barn og unge med psykiske vansker og 
rusproblemer. 
 
 
FORMÅL 

 Sikre tidlig innsats og samhandling med familiefokus.   

 Bidra til at det lages gode, virksomme og treffsikre tiltak for barnet/ungdommen og 
familien. 

 Bistå skolen med utvikling og gjennomføring av tiltak på gruppenivå i tillegg til familie 
og nettverksfokus. 

 Være et lett tilgjengelig tilbud, hvor målet er at møter i Innsatsteamet skal resultere i 
handling.  Hvis foreldre/ungdom ikke ønsker å delta, må det foreligge skriftlig 
samtykke før saken drøftes. 

 
MÅLGRUPPER 

 Barn og unge som sliter med psykiske vansker og/eller rusproblemer, eller som står i 
fare for å utvikle dette. 

 Barn og unge som pårørende til foreldre med psykiske vansker og/eller rusproblemer. 

 Volds-/overgrepsutsatte barn og unge (helserelatert oppfølging). 

 Skoletrinn/skolegrupper. 
 
MANDAT/MYNDIGHET 
Innsatsteamet er tverrfaglig sammensatt.  De faste medlemmene i teamet deltar med bakgrunn 
i sin kompetanse.  Sammen med barnet/ungdommen/familien og eventuelle 
samarbeidspartnere, skal innsatsteamet søke å komme fram til tiltak og utarbeide 
handlingsplan med klar ansvarsfordeling. Innsatsteamet skal veilede og bistå ved eventuelle 
behov og rettigheter til andre kommunale tjenester, kartlegge familiens styrker og tidligere 
løsningsforslag, og henvise til familieteam og/eller koordinerende enhet. 
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Innsatsteam skal: 

 Behandle saker som henvises til Innsatsteamet 

 Gjennom sitt daglige virke i helsetjenestene, skal også medlemmene idenfisere saker 
som kan bringes inn til Innsatsteam. 

 Behandle saker som ikke finner sin løsning innenfor det enkelte tjenestested. 

 Kartlegge utfordringer og ressurser og komme fram til tiltak.  

 I samarbeid med foreldre/foresatte, eventuelt andre viktige personer, og skolens 
personell, skal Innsatsteamet kunne planlegge og gjennomføre grupper i grunnskolen for 
læring i psykososial mestring og kompetanse.  Dette for å forebygge utenforskap. 

 Bidra til systematisk oppfølging av barn som pårørende av personer med rus og/eller 
psykiske problemer samt av alvorlig psykisk syke. 

 Invitere relevante samhandlingspartnere inn i Innsatsteamet avhengig av brukers behov 
og ønsker (eks. lege, fysioterapeut, barnevern, PPT, kontaktlærer, tiltaksteamleder, 
ansatte i barnehage m.fl). 

 Sikre brukermedvirkning/tilbakemelding fra brukere. 
 
 
ROLLER I INNSATSTEAM 

 Ungdomslos   Gunn Røhmesmo 

 Familiekoordinator  Erna Henriette Dahl Tyskø 

 Ledende helsesøster  Wenche Runde 

 Familieveilder   Merete Nesholen/Nina Loeng Aas 

 Kommunepsykolog  Håvard Felberg 

 Ruskonsulent   Rune Aune 

 Leder Ressurstjenesten  Sigrun Klausen (deltar etter behov) 
 
 
ORGANISERING AV ARBEIDET  

 Ungdomslos er fast møteleder.   

 Familiekoordinator er referent. 

 Teamet skal sikre at skriftlig samtykke er gitt. 

 Rapportere til leder Ressurstjenesten. 

 Ukentlige møter – hver fredag. 

 En gang i måneden deltar BTI–koordinator og representant fra barnevernet. 
 
 
EVALUERING 
Evalueres i desember og juni hvert år 
Følgende deltar i evalueringen: 

 Faste medlemmer i teamet 

 Enhetsleder helse og familie 

 Leder Ressurstjenesten 
 
Ansvar: Leder Ressurstjenesten 
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KILDER 
 
Lover 

 Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester (2011)  

 Lov om Helsepersonell (1999) § 10a Helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn 
som pårørende 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (1999) 
 

Nasjonale styringsdokumenter 

 Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 – 2020) 

 Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017 – 2021) 

 Meld.St. 26 (2014-2015) Primærhelsetjenestemeldingen 

 Barnespor for helsepersonell, revidert utgave 2 fra Helsedirektoratet 

 Rundskriv IS-5/2010, Barn som pårørende, Helsedirektoratet 
 
 
Kommunens styringsdokumenter 

 Kommunedelplan helse og velferd 2017–2020 

 Kommundelplan oppvekst 2017-2020 

 Håndbok Tverrfaglig samarbeid og samhandling i arbedet med barn, unge og deres 
familier 15.09.2014 
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