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Familiens Hus – Helse og omsorg
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Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Fire avdelinger i Mandal kommune er samlet i enheten Familiens Hus. Familiens Hus er underlagt kommunalsjef for helse og omsorg, Heidi Henanger Haven.
Agnethe Hinna Hovdenak leder enheten.
De fire avdelingene som utgjør Familiens Hus er: Barnevern Sør, EM-bolig, Familiesenteret og Helsestasjonen. Avdelingsleder for barneverntjenesten er
Hilde Bjørkeland, med Marit Helberg Langeland som konstituert leder, Kristin Jæger er avdelingsleder for EM bolig (bofellesskap for enslige mindreårige) og
Torunn Foss Salvesen er avdelingsleder ved Helsestasjonen. Familiesenteret er direkte organisert under enhetsleder.
Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot gravide, barn, unge og deres familier er samordnet og samlokalisert. Målsettingen er at familiene skal
møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste på samme sted. De ansatte har en bred kompetanse som skal sørge for tjenester av god kvalitet. Avdelingene i
Familiens Hus er kjent med hverandres tjenesteområder og vil kunne anbefale og veilede brukere i forhold til å gjøre bruk av flere og ulike tjenester. Familiens
Hus har fokus på forebygging, tidlig intervensjon, ungdomshelse, traumebevisst omsorg og å bistå brukere med å bli aktive deltakere i lokalsamfunnet.

Rammebetingelser
Antall ansatte
Antall årsverk
Driftsbudsjett

90
71
54,8
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Gjennomgående målekort
Målsetting

Indikator

Mål
2018

Ikke godkjent
resultat

God integrering

Antall språkpraksisplasser enheten tilbyr

2

0

Lite avvik i forhold til budsjett

Avvik i forhold til budsjett
>0,0%

>-0,5%

94 %

92 %

Siste
resultat

Samfunn

Økonomi
Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere
Medarbeidere

Brukere

KS 10-faktor
Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Ivareta betryggende kontroll over virksomheten
Kvalitet

Nærvær1

Brukerundersøkelse

Utført

Ikke utført

Ingen måltall

Antall avvik med høy eller middels
alvorlighetsgrad

Måltall ikke fastsatt enda

Ulike enheter har ulike målsettinger. Juster mål og «ikke godkjent» iht. hva som gjelder for egen enhet.

92,5%

2 faktorer til forbedring og 2 til bevaring

Antall avvik rapportert gjennom Kvalitetslosen

Andel rapporterte avvik som er lukket innen tre
uker

1

8%

85%

75%

188

44

54%

Tiltak
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Målekort for enheten

Samfunn

Økonomi

Andel gjennomførte
hjemmebesøk innen 10. dag etter
hjemkomst utført av helsesøster

>50%

<30%

31%

9

Andel gjennomførte
hjemmebesøk utført av jordmor
dag 1-3 etter hjemkomst

>50%

< 25%

28%?

8

Antall gjennomførte «Barn ut av
foreldrekonflikten» grupper pr. år

1

0

Andel skoler med etablert
tverrfaglig forebyggende team

>90%

<50%

Gjennomføre «Vennlig
selvsnakk» i pilotklasser

Gjennomført

Ikke gjennomført

>0,0 %

Under 0%

Alle barn/familier med behov
for hjelp skal få tilbud om
oppfølging så tidlig som mulig

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Igangsatt
16

17

Nytt tiltak

8%

1, 4, 22
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92,5

2, 3, 5

Nærvær

94%

92%

Oppfølging etter 10 faktor
undersøkelsen, antall faktorer til
forbedring eller bevaring pr.
gruppe

2

0

2

0

1

14

Ikke avholdt

Avholdt

14

Medarbeiderne i Familiens
Hus er tilfredse medarbeidere

Antall avholdte
brukerundersøkelser
Familiens Hus involverer
brukere i utvikling av
tjenestene

Erfaringsmøte EM bolig
oppfølging

Avholdt

2

Brukertilfredshet

11

Barn og ungdom har
kjennskap til Familiens Hus
og tjenestene som ytes

100%

Andel 1., 4. og 9. klasser
gjennomført info fra barnevernet

90%

75%

Andel klasser med info fra
helsesøster/familiesenter i
grunnskolen

100%

75%

100%

12
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Antall avholdte felles fagdager

Familiens Hus er en
traumebevisst enhet

Resultatkvalitet

Mandal helsestasjon følger
nye nasjonalfaglige
retningslinjer for
helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

Familiens Hus skal tilby
tjenester av god kvalitet til
barn og unge 0-20 (24) år

2

0
3

6

Nytt tiltak

7

18

Opplæring i «Foreldre på alle
strenger» foreldreveiledningsprogram

Gjennomført

Antall gjennomførte ICDP kurs

2

1

Nytt tiltak

Implementere nye retningslinjer
innen utgangen av 2018

Delvis implementert
2017

Ikke implementert

Implementering startet

Andel elever som har
gjennomført helsesamtale med
helsesøster 8. trinn

>80%

<50%

Ca. 5%

19

Etablere ungdomsteam i
barnevernet

Etablert

Ikke etablert

Etablert

20

Felles kompetanseheving «Rosa
kompetanse»

Gjennomført

Ikke gjennomført

Nytt tiltak

21

Ikke gjennomført

8

Virksomhetsplan 2018

Tiltakskort
Beskrivelse av tiltak
Nr
Referanse
1
Økonomi

2

Stress trivselen

3

Kollegaveiledning

4

LEAN

5

Lederutvikling

6
7

Traumebevisst omsorg (TBO)
Foreldre på alle strenger

8

Nyfødt oppfølging jordmor

Beskrivelse av tiltak
 Gjennomgang avdelingsvis økonomi en gang pr.
mnd.
 Gjennomgå alle utbetalinger fosterhjem
 Utarbeide statusliste tiltak
 Gjennomgå alle tiltak i us/tiltak
 Involvere kontaktpersoner og gruppeledere
 Implementere ny økonomirutine
 Periodisere budsjett
 Lederne i Familiens Hus skal ha et målrettet fokus
på psykososialt arbeidsmiljø. Hver avdeling skal
følge opp resultater etter 10 faktor.
 EM bolig skal gjennomgå avvik på hver fagdag,
med hensikt å veilede til en mer traumebevisst
tilnærming.
 Det skal gjennomføres en LEAN prosess refusjon
fosterhjem
 Lederne i Familiens Hus skal ha ledelse som faglig
tema på ledermøter.
 Traumekontakt – utadrettet og intern
 12trinns foreldreveiledningsprogram. Utvalgte
ansatte i Familieteamet deltar i kompetanseheving,
og videreformidles internt i Familieteamet.
Videreformidles internt seminar FH høsten (1t).
 I følge nye retningslinjer for barselomsorgen skal
jordmor på hjemmebesøk dag 1-3 etter hjemkomst.
Jordmor skal ivareta mor og barn i henhold til
nasjonalfaglige retningslinjer.
 Bruke ny rutine for registrering av forestående
fødsler.
 Fast fordelingsmøte hver onsdag.
 Det skal rapporteres månedlig på status på
personalmøtet.

Frist
Gjennom året
Februar 2018
Februar 2018
Februar-April
Gjennom året
Januar
Hver mnd

Ansvar
Avdelingsledere
Enhetsleder
Avdelingsleder
Barnevernleder
Barnevernleder
Barnevernleder
Enhetsleder
Avdelingsledere

Hele 2018

Avdelingsledere

Gjennom året

Avdelingsleder EM

Våren 2018

Barnevernleder

6 ganger pr. år

Enhetsleder
Avdelingsledere
Barnevernleder
Enhetsleder

Vår 2018
Vår 2018
Høst 2018

Gjennom året

Avdelingsleder HS
Jordmortjenesten
Avdelingsleder HS

9

9

Virksomhetsplan 2018

Hjemmebesøk helsesøster






11

12

Info 116 111





14

Markedsføring HFU og
skolehelsetjeneste/familiesenter
Brukerundersøkelse

16

«Barn ut av foreldrekonflikten»



17

Forebyggende skoleteam



18
19

ICDP
Helsesamtale 8.trinn










Helsesøster skal gjennomføre hjemmebesøk til alle
nyfødte innen dag 10 etter hjemkomst.
Fordelingsmøte hver onsdag.
Ny registreringsrutine av gravide.
Det skal rapporteres månedlig på personalmøte om
status for hjemmebesøk.

Gjennom året

Avdelingsleder
Helsesøstre 0-5

Barnevernstjenesten skal informere alle 1. 4. og 9.
klasser om barn og unges alarmtelefon.
Helsesøster bør delta ved informasjonen.
Felles planleggingsmøte
Informasjon i alle klasser om tilbud ved
skolehelsetjenesten(helsesøster/familiesenter).
Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal
gjennomføre kvantitativ undersøkelse.
Erfaringsmøte med ungdom som får oppfølging EM.
Familiesenteret og Barnevern Sør tilbyr et
gruppetilbud til foreldre og barn som lever i
høykonflikt etter samlivsbrudd.
Det settes ned tverrfaglige arbeidsgrupper på
ungdomsskolene. Familiesenter, fysio- og
ergoterapitjenesten deltar med helsesøster i
forebyggende team.
ICDP kurs til flyktninger.
Helsesøster vil gjennomføre samtale med alle
elever på 8. trinn med fokus på trivsel på skole og
fritid, samt hvordan ta gode valg for psykisk, sosial
og fysisk aktivitet.
Foreldre informeres med brev.
Elevene mottar karleggingsskjema i forkant.
Samtale gjennomføres i forbindelse med
måling/veiing.

Gjennom året

Leder mottaket
Avdelingsleder HS

Høsten 18

Avdelingsleder
Fagleder FS
Avdelingsleder

Vår 2018

Våren 2018

Fagleder FS
Barnevernleder
Koordinator
Avdelingsleder HS
+ fys/ergo

2018
Høsten
2018

Fagleder FS
Avdelingsleder HS

10
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Etablere ungdomsteam




21

Rosa kompetanse



Barnevernet organiserte ungdomsteam i 2017.
Helsesøster, familieterapeut, psykolog deltar i
ungdomsteamet 2 ganger pr. år.
Familiens Hus skal i 2018 prioritere
kompetanseheving innen ungdomshelse og
tverrfaglig innsats.
Kompetanseheving om normer, kjønn, identitet og
seksualitet. Tema om mangfold, utenforskap og
minoritetsperspektiv.

Vår 2018

Barnevernleder
Avdelingsleder HS
Fagleder FS

Høst 2018

Enhetsleder

