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Kommunene i Telemark v /rådmannen  
  
   
 
 

Invitasjon til dialogkonferanse mellom barneverntjenester og psykisk 
helsetjenester til barn og unge 
  
Sted: Quality Hotel Skjærgården, Langesund, 05.12.18 
 
Påmeldingsfrist: 12.11.18 
Påmelding skjer via epost til: fmtelje@fylkesmannen.no.  
Dialogkonferansen er gratis. 
 
Fylkesmannen er kjent med at KS sin samling «Barnevernløftet» beklageligvis arrangeres på samme 
dato som denne dialogkonferansen. Er det bestemt at din kommune skal delta på KS- samlingen, 
vennligst se bort fra denne invitasjonen.  

TEMA: Samarbeid mellom barneverntjenester og psykisk helsetjenester til barn og unge i 
Telemark 
 
Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å 
bidra til bedre samhandling mellom barneverntjenester og psykisk helse-tjenester. Dette for at barn og 
unge med behov for både barneverntjenester og psykisk helse-tjenester skal få god og koordinert hjelp. 
Slike helsetjenester omfatter både de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten.  
 
Formålet med dialogkonferansen er å styrke samarbeidet mellom tjenestene, herunder identifisere 
mulige barrierer for godt samarbeid for barnas beste. Konferansen tar også sikte på å belyse ulike 
utfordringer rundt samarbeid og tiltak/helsetjenester til barn og unge med psykiske symptomer/sykdom, 
som krever fleksible og forpliktende løsninger fra alle involverte aktører. Det er tidligere sendt ut 
forhåndsvarsel med utfyllende informasjon om bakgrunnen for dialogkonferansen, denne følger vedlagt.  
                         
Målgruppe: Målgruppe er kommunalsjefer med ansvar for barneverntjenester og psykisk helse-tjenester 
for barn og unge, representanter for kommunelegene, barnevernledere, aktuelle 
virksomhets/enhetsledere med ansvar for tjenester for barn og unge, og utvalgte ledere i 
spesialisthelsetjenesten. 
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Side 2 

 
PROGRAM:    
                               

Kl. 09.00 – 09.30 Kaffe og rundstykker 
 

Kl. 09.30 – 09.45 Velkommen  
 v. fylkeslege Steinar Aase 

 
Kl. 09.45 – 10.15 Muligheter og utfordringer i samarbeid om psykisk syke barn sett fra 

Helsetilsynets ståsted 
 v. assisterende direktør i Helsetilsyn, Jo Kittelsen 

 
Kl. 10.15 – 10.30 Pause 

Kl. 10.30 – 11. 45 Erfaringer og utfordringer i samarbeid om psykisk syke barn  
 v. barnevernleder Kari Honerød på vegne av barnevernlederne i 

Telemark.  
 v. avdelingsleder ABUP, avdeling for barn og unges psykiske 

helse, Anlaug Jore Kaasin 
 v. kommunalsjef med ansvar psykisk helse barn og unge 

 
Kl.11.45 – 12.30 Lunsj 

 
Kl.12.30 – 13.00 Innledning til gruppearbeid  

 v. seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Merete Haugen og 
representanter fra R-bup. 

 
Kl. 13.00 – 14.30 
 

Dialog og refleksjon i grupper  
- identifisering av barrierer for godt og fleksibelt samarbeid  
- identifisering av mulige tiltak for å styrke samhandlingen mellom    
barneverntjenesten og psykisk helsetjenester. 
  

14.30 – 15.30 Drøftinger i plenum 
- hvor går veien videre?  
- har vi en felles forståelse av utfordringsbildet?  
- er det behov for lokale tiltak som kan styrke samhandlingen rundt og 
hjelpen til psykisk syke barn og unge i Telemark? 

 v/ R-bup og Fylkesmannen  
 

1530 Vel hjem  

 
             

Med hilsen 
 
May Trude Johnsen Merete Haugen 
fungerende fylkeslege seniorrådgiver 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg: 
Forhåndsvarsel til dialogkonferanse


