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TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel]

1.

Hensikt:
Å sikre kvalitet på barneverntjenestens tjenester ved at den samlede
kompetansen blir benyttet maksimalt og at informasjonsflyten er kontrollert og i
henhold til lover/regler. Målet ved tverrfaglig samarbeid er at hjelpetilbudet blir
best mulig tilpasset brukeren og at barneverntjenesten bruker sine ressurser
mest mulig effektivt.
Noen av våre familier/ barn har sammensatte problemer og behov for
hjelpetiltak som berører flere etater og tjenester.
Det er der hvor brukerens behov for helhetlig og langsiktig planlegging for å
bedre egen situasjon at tverretatlig og tverrfaglig samarbeid er nødvendig. For
å yte brukeren best mulig hjelp er det et krav at de forskjellige tjenesteyterne
har en felles målforståelse og koordinering.

2.

Virkeområde
Prosedyren gjelder for alt tverrfaglig arbeid.
Opprettelsen av ansvarsgruppene er forbeholdt de med behov for hjelp fra
flere instanser. Disse vil ha behov for en stabil gruppe personer som fordeler
ansvar, foretar prioriteringer og gir tett oppfølging over tid. Ansvarsgrupper
består av den som har et hjelpebehov, evt. foresatte og faste enkeltpersoner
fra ulike fagområder og etater.

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)
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Samarbeid på tvers av yrkesgruppene er et mål på de fleste arenaer
i kommunen. Representanter fra en rekke ulike fagområder deltar i
slike samarbeid, men har ofte forskjellig begrepsapparat. Resultatet
kan da bli at de ulike faggruppene ikke enes om utvikling av felles
mål rundt den enkelte bruker. Denne type arbeidsmetodikk er
prosessorientert, er tidsbegrenset og hvor man i samarbeid med
bruker planlegger tiltak og oppfølging på kort og lang sikt.
Krav til utførelse
Tverrfaglig samarbeid forutsetter:
• At hver enkelt fagperson kjenner sitt fagfelt og sin egen
faglige og personlige styrke
• At samtlige medarbeidere har en nødvendig romslighet i
forhold til hverandres fagfelt
• At man i fellesskap setter av noe tid til å styrke den
tverrfaglige utviklingen ved å få større mulighet til
refleksjon og metodeutvikling
• At man tilstreber å oppnå en felles ideologi og
begrepsforståelse.
Taushetsplikt og samtykke
Taushetsplikt-regler og hensynet til personvernet kan i noen
grad sette begrensinger for tverrfaglig samarbeid. Ofte er det
usikkerhet rundt reglenes innhold som gjør at de oppfattes
strengere enn det de i virkeligheten er. Samarbeidspartnere
i tverretatlig team kan for eksempel ha ulike oppfatninger av
hvor langt taushetsplikten strekker seg, og unnlate å gi
informasjon som de etter reglene kan gi.
Hovedregelen er at om det blir innhentet samtykke fra de
involverte, så løses de fleste vanskeligheter. Samtykke må
informere klart og tydelig hva en gir samtykke i.
Informasjonsflyt
Alle samarbeidspartnere må få tilgang til den informasjon som
er nødvendig for å utføre en god jobb til brukerens beste.
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Brukermedvirkning
Brukermedvirkning for å påvirke egen situasjon er
grunnleggende for å lykkes med denne arbeidsformen.
Brukerenes egne krefter, evner og ønsker er en viktig resurs.
Disse ressursene må benyttes ved at brukerne deltar i
arbeidet med å planlegge og utforme tjenestene, og at de har
innflytelse på beslutningene. Dersom brukeren ikke selv kan
ivareta sine interesser, regnes pårørende/ foresatte som
brukerrepresentanter.
Fagpersonell skal med brukerens egen forståelse av
situasjonen lage en individuell plan.
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Eksempler på arbeidsområder for tverrfaglig samarbeid:
1. Diskutere om et barn, person eller familien trenger et
hjelpetilbud.
Bekymring og diskusjon om person til en kollega bør først
og fremst skje i generelle og anonyme refleksjoner.
Dersom dette ikke er hensiktsmessig må en sørge for å
snakke med rett person. Med rett person menes her
faglig overordnet eller kollega som har med personen å
gjøre.
Dersom man blir enig om at tiltak bør utføres må det
innhentes samtykke fra den det gjelder, eller pårørende/
foresatt/ verge før saken drøftes videre.
2. Iverksette eller koordinere tiltak
Tverretatlig samarbeid kan ikke pålegge en av
samarbeidspartnerne å fatte spesielle beslutninger eller
tiltak som har konsekvenser for en annen etats budsjett.
Hver etat er ansvarlig for sine respektive tiltak. Det kan
avtales i hvert enkelt tilfelle om til tak skal være fellestiltak,
og hvem som har ansvar for oppfølging og evaluering.
Tiltak kan bare iverksettes dersom det foreligger
samtykke. Det er viktig å presisere at sammen med
medbestemmelsesrett har en også ansvar for å delta i å
endre egen situasjon. Hver enkelt bør i størst mulig grad
delta i utformingen av de tiltakene som er for dem.
3. Generelle møter med samarbeidspartnere
Dette kan være rent faglige møter hvor man for eksempel
drøfter systemer for oppfølging og faglig ansvar. Disse
møtene skal ikke omhandle enkeltsaker.
4. Hver sak bør ha minimum følgende milepæler
• Kartlegging
• Vurdering
• Avklare mål
• Utnevne hovedansvarlig/ kontaktperson
• Velge samarbeidsform, herunder tidsplan,
prioriteringer, begrepsforståelse, ansvarsfordeling m.v.
• Avklare delmål og tiltak
• Tidspunkter for evaluering i planen
Tjenesteyterne bør utveksle og diskutere sine tiltaksplaner
for å styrke felles forståelse av vei og mål.
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Avvik:
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i RiskManager. Det vil
si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.

Vedlegg

Side 5 av 5

