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Nyheter fra kommunen: 
 
Akutthjelp til barnefamilier i Bærum kommune 

 

Akutthjelp til barnefamilier skal sikre nødvendig hjelp i en akutt krise.  

Målgruppen er familier med barn 0-12 år når omsorgspersoner er syke eller har et annet akutt 

hjelpebehov.  

Tjenestetilbudet er avlastning med barn på dagtid hverdager, halve dager 2-3 dager per uke. Det 

kan innvilges hjelp i en avgrenset periode på 2-4 uker. Det beregnes en egenandel. 

«Henvisningsskjema til akutthjelp til barnefamilier» ligger på Bærum kommunes sine nettsider. 

Henvisning sendes til: 

Bærum kommune, Helsetjenester barn og unge, Akutthjelp til barnefamilier 

Postboks 700 

1304 Sandvika 

Tlf: 46809444/ 91607277. 

 
 

Fagdag om tvang 

 

Fagdag om Bærum kommune sine erfaringer med gjennomføring av tvang etter 

HOTL §§ 10-2,10-3 og 10-4 ble avholdt 10.2.2016. 

Vedlegger her presentasjonene: 

 

Tvangsbestemmelse
ne i hotl. kap.10 Ragna sin presentasjon fagdag 10.02.16.ppt

Presenteasjon til 
fagdag 10.02.16 erfaringer med gjennomføring av tvang hotl kap. 10 _Siri.ppt

160210 Tvang. Lars 
Linderoth.ppt

 
 
 
 
Stanga avlastningssenter i Bærum kommune 

Stanga avlastningssenter er et avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver 

med barn og ungdom i alderen 10-18 år med psykiske helsevansker. Våre hovedoppgaver er å gi 

god avlastning for foreldrene og ta godt vare på barna og ungdommen når de er hos oss. Tilbudet 

gis i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester. Antall døgn og timer avgjøres av 

Tildelingskontoret i form av vedtak. Det er foreldrene selv som søker om avlastning. Det må 

legges ved en sakkyndig vurdering fra BUP, fastlege og/eller andre relevante instanser om behovet 

for avlastning. 

 

FASTLEGENYTT 
Juli 2016 

 



 
ProACT 

Sykepleiere og øvrig helsepersonell i Bærum kommune lærer i sin utdannelse/yrkespraksis å 

observere pasienter og kontakte lege ved behov. ProACT er det nye navnet på ALERT, et 

tverrfaglig undervisningskonsept med fokus på systematiske ABCDE + F – observasjoner og mal 

for sikker kommunikasjon. Systematisk bruk av se, lytt, kjenn, lukt og dokumentasjon av vitale 

parametere gir helsepersonell en nødvendig oversikt over endringer hos den enkelte pasient. 

Sykepleiere og helsefagarbeidere trenes i observasjon og evt. stabilisering av truet organfunksjon i 

samarbeid med leger. Ansatte som gir tjenester i pasientens hjem og på institusjoner, har i denne 

forbindelse fått tilgang på enkelt utstyr, som lomme - maske, saturasjonsmåler, stetoskop, manuelt 

BT- apparat, blodsukkerapparat, termometer, perifere venekanyler. Det er økt fokus på å 

identifisere akutt behov for oksygen og venøs infusjon for å sikre rask nok overføring til høyere 

behandlingsnivå.  

 
 

Kommunale ØH-plasser Dønski Bo- og behandlingssenter: 

Etter at tilbudet ble utvidet til 15 plasser har dekningen gått litt ned og dekningsgraden har siste 

måneder vært på 55 %. I mars måned ble det lagt inn 68 pasienter, 52 pasienter fra legevakten og 6 

fra fastleger. Vel 50 % innlegges på kveldstid, resten fordeler seg på helg og dagtid. Diagnose 

allmenn og uspesifisert er vanligst, deretter kommer muskel/skjelettlidelser, luftveislidelser og 

fordøyelsessykdommer. De fleste pasienter er over 75 år. 

 

Pasienter og pårørende uttrykker stor tilfredshet med tilbudet og det anmodes om at fastlegene 

vurderer mulighet for en kommunal innleggelse når det er forsvarlig.  

Ved innleggelse kontaktes «KAD-Bærum» på telefon 469 11 884 / 67 80 78 07 og  

 lege nås på 46 91 15 82.  

 

Kommunale ØH-plasser psykisk helse:  

Det er politisk bestemt at det også skal opprettes et kommunalt døgntilbud innen psykisk helse 

som skal avlaste spesialisthelsetjenesten. Omfanget antas å bli langt mindre enn for somatiske 

plasser. Tilbudet må være på plass i løpet av 2017 og kommunen har startet de første 

forberedelser. Det vil etableres et prosjekt der både fastlege og legevaktlege ønskes inn i 

prosjektgruppen, mens kommuneoverlegen sitter i styringsgruppen.  

 

Transittmottak Lysaker:  

Det er etablert et transittmottak i Philip Pedersens vei på Lysaker som er dimensjonert for vel 500 

asylsøkere, og i de første månedene har det oppholdt seg mellom 3-400 personer der. Stedet 

driftes av Norsk Folkehjelp og kommunen har etablert et lokalt helsetilbud med to sykepleiere på 

fulltid, merkantil hjelp på fulltid og lege en gang i uka. Det er stor pågang til helsetjenesten og de 

aller fleste blir trygt håndtert av sykepleietjenesten. Lokalene er godkjent fram til 1.1.2018 av 

bygningsmyndighetene i Bærum og UDI planlegger fortsatt drift av et transittmottak her.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktuelle kurs: 
 

Møteplass for mestring arrangeres 1.-4. september 2016 på Sørmarka i Akershus.  

 Målgruppen for kurset er personer som har fått demens før 65-års alder sammen med  

en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle eller partner. 

Møteplass for mestring administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, og er 

et av tiltakene i pårørendesatsingen i Demensplan 2020.  

Hvis dere vet om aktuelle deltakere som oppfyller kriteriene og som kan ha nytte av å delta på 

Møteplass for mestring, er det fint om dere informerer om kurssamlingen. 

Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål i samarbeid med Fylkeskontoret for 

Oslo og Østfold, Nasjonalforeningen for folkehelsen er ansvarlige for kurset på Sørmarka.  

 

Invitasjon til kurs 
2016 Sørmarka.pdf

 
 

 

 

 Vi på Folkehelsekontoret ønsker dere alle en riktig god sommer!   

 

 
 

 

Har du innspill eller kommentarer til nyhetsbrevet? 

Ta kontakt med oss; 
 
 
Karen Margrethe Kristensen: 
Jobb: 67503213 
Mobil: 482 59 269 
Mail: karen.kristensen@baerum.kommune.no 
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