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Et frivillig familiestøtteprogram,
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Wenche Heimholt Isachsen,
Nasjonal koordinator,
Home-Start Familiekontakten Norge

SAMMENDRAG
Årsrapporten til HSFN er utarbeidet på grunnlag av våre
lokale HSF avdelingers årsrapporter, og viser at HSF har
hjulpet/støttet rekordmange familier og barn i 2016, 1046
familier med til sammen 2216 barn. Økningen av familiekontakter er også betydelig, fra 684 i 2015 til 748 i 2016. Flere
frivillige melder seg til våre kurs, og det er flere familier som
etterspør HSF-tilbudet.
HSF er en viktig aktør i folkehelsearbeidet, hvor sosial rettferdighet og livskvalitet for alle er et av delmålene. I en sårbar fase av livet kan det å få besøk av et medmenneske som
lytter og har et varmt hjerte – bety det lille ekstra som skal
til for at hverdagen mestres. Undersøkelser viser at frivillig
innsats er helseforebyggende, både for den frivillige og den
som mottar hjelp og støtte.
FNs barnekonvensjon påpeker barns rett til liv og utvikling
(artikkel 6) og barnets rett til omsorg (artikkel 18 og 20).
Barnekonvensjonen skal sikre at barn får best mulige oppvekstvilkår og forutsetninger for et godt liv. Barnets utvikling
påvirkes av foreldrenes omsorgsevne, og HSF bidrar til å
skape et positivt, forutsigbart og trygt miljø rundt barnet.
Flere av familiene vi er i kontakt med har et lite sosialt nettverk, og mange har også økonomiske bekymringer. I tillegg
til vårt varemerke som er ukentlige besøk i hjemmet, kan
flere avdelinger også tilby aktiviteter og turer som styrker
familie- og vennskapsrelasjoner.
Familier som har kronisk syke barn og barn med funksjonsnedsettelse, sier at hjelpen fra HSF er et spesielt positivt
gode, ikke minst til barnets søsken. Tid til søsken er et tema
som går igjen i disse familiene.
HSF bidrar i stor grad til inkludering av innvandrere og flyktninger, i og med at 40 % av familiene er i denne kategorien.
Familiekontaktene viser stor tilpasningsevne der hvor manglende språkforståelse kan være en barriere. Da hjelper det
godt at HSF bygger på foreldrenes sterke sider, og legger
vekt på det positive som kan oppleves sammen.
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OM HOME-START

Konseptet
Historikk
Nasjonalt
kontor

Avdelinger
Worldwide

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram. Frivillige familiekontakter besøker småbarnsfamilier, med
minst et barn under skolealder, 2-4 timer en gang per uke. Familiene kan få
hjelp og støtte i ca. et halvt år.
Home-Start ble etablert i England i 1973 av Margaret Harrison. I Norge ble
den første avdelingen opprettet i 1995, og et nasjonalt kontor ble etablert i år
2000. Kontoret har 2 ½ stilling, som er fordelt på nasjonal koordinator,
konsulent og markeds- og kommunikasjonsansvarlig.
Nasjonalt kontor har ansvar for oppfølging av alle HSF avdelinger, og i tillegg
arbeider nasjonalt kontor for etablering av nye avdelinger og bistår i
etableringsfasen. Styret for HSF Norge består av 7 medlemmer, og styret
godkjenner alle nye HSF avdelinger. HSF Norge er en nettverksorganisasjon
som mottar midler fra Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir).
Hver HSF avdeling ledes av en fagutdannet koordinator som er ansatt i
kommunen eller i en organisasjon. Koordinators oppgaver er blant annet å
rekruttere og avholde kurs (minimum 20 timer) for frivillige som ønsker å bli
familiekontakter. Familiekontaktene følges opp og mottar veiledning fra
koordinatorene. I 2016 var det 43 koordinatorer fordelt på 34 avdelinger.
Home-Start Worldwide (HSW) godkjenner alle land som ønsker å arbeide med
Home-Start, og for tiden er det godkjent 22 land. Alle land må rette seg etter
«Erklæring om prinsipper og metoder.»

Årsrapport HSFN 2016
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HOME-START WORLDWIDE:

ERKLÆRING
OM PRINSIPPER
OG METODE
Representanter fra alle land som
har Home-Start (HS) definerte i 1999
en erklæring om mål, metoder og
organisering av HS. Erklæringen er
et fundament for arbeidet med HS
over hele verden.
Nettverket Home-Start Worldwide
(HSW) består av alle landene som
benytter HSs metoder. HSs tilbud
er regelmessig støtte, vennskap og
praktisk hjelp fra frivillige, til småbarnsfamilier. Støtten gis først og
fremst i familiens eget hjem. Innsatsen kan avverge kritiske perioder,
ved at familier i en vanskelig situasjon får den støtten de trenger for å
takle hverdagen bedre.
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Hver HS avdeling må sikte mot å styrke
selvtilliten og uavhengigheten til familien
ved å:
•

Tilby støtte, vennskap og praktisk hjelp
til familier som har minst et barn under
skolealder.

•

Hovedsakelig møte familiene i deres
eget hjem der vanskelighetene oppleves, og hvor familiemedlemmenes
verdighet blir respektert og ivaretatt.

•

Forsikre de voksne om at det ikke er
uvanlig å møte utfordringer i foreldrerollen. Hjelpe til med å se gledene ved
familielivet.

•

Utvikle en relasjon til familien der
opplevelser og erfaringer kan deles, og
innsikt og forståelse kan øke. Fleksibilitet for å ivareta ulike behov vektlegges.

•

Fremheve foreldrenes sterke sider. Gi
støtte for å bidra til økt trivsel og selvtillit, som igjen kommer barna til gode.

•

Oppmuntre familien til å utvide sitt
nettverk, og til å benytte tjenester og
støtteapparat som er tilgjengelig i kommunen.
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HS hjelper familier som opplever
mange ulike typer vanskeligheter. Familiene
skal ha småbarn, nærmere bestemt minst
et barn under skolealder. Familiene tilbys
emosjonell støtte og praktisk hjelp.

Hver HS avdeling har et lokalt styre.
Styret består av personer som er forpliktet i
forhold til HSs verdigrunnlag. De har ansvar
for gjennomføring av HSs målsetting i
kommunen. De sørger for å ta kontakt med
andre instanser som arbeider med unge
familier i kommunen.

Støtten som gis av frivillige i familiens eget
hjem er gratis. De frivillige besøker familien
over en periode som vurderes opp mot
familiens behov.

I noen land har de styrer eller komiteer som
består av ubetalte medlemmer. Ingen som
representerer bevilgende myndigheter kan
være styreleder i en HS avdeling.

1

2

HS er forpliktet i forhold til menneskerettighetserklæringen. HS skal anerkjenne mangfold
og ulikheter i familier. HS respekterer ulike kulturelle, etniske og religiøse tradisjoner, så vel som
ulikheter relatert til kjønnsspørsmål og personer med spesielle behov.
Årsrapport HSFN 2016
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Minst én person med relevant utdanning og erfaring er som regel ansatt som
koordinator for hver HS avdeling. Koordinators oppgaver omfatter:
•

Administrere avdelingen slik at den
fungerer i tråd med HSW erklæring om
prinsipper og metoder.

•

Rekruttering, opplæring og veiledning
av frivillige.

•

Holde kontakten med andre instanser
som arbeider med småbarnsfamilier.

•

Foreta det første besøket i hver familie.
Det legges stor vekt på å velge en frivillig med ferdigheter og erfaringer som
passer til familiens behov.

•

Avgjøre sammen med familien og den
frivillige når behovet for støtte ikke
lenger er til stede. Sørge for evaluering
og eventuell oppfølging.
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Koordinatorer og de frivillige er vanligvis selv foreldre, eller har hatt foreldreerfaring. De frivillige blir støttet av koordinator
og av andre frivillige. Hvis det er hensiktsmessig, kan det også være samarbeid med
ev. profesjonelle som er tilknyttet familien.
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Alle de frivillige skal gjennomgå et
forberedelseskurs som gir kunnskap og
innsikt. De frivillige blir forberedt på utfordringer de kan møte som familiekontakt.
Dette blir fulgt opp i perioden de har kontakt med familien.
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Det settes ikke grenser for hvor mange
henvendelser koordinator tar imot. Imidlertid kan det være begrensninger pga. for
liten tilgang på frivillige. Det må også settes
grenser hvis familiens problemer er for
store eller for sammensatte for HS.
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All informasjon om foreldre og familier
er konfidensiell. Om nødvendig skal informasjon deles i veiledningssituasjoner mellom den frivillige og koordinator. Dette er
for å hjelpe den frivillige til å støtte familien
på en adekvat måte.
Konfidensiell informasjon kan kun gis videre til andre hvis foreldrene gir samtykke,
og hensikten er å hjelpe familien. Eneste
unntak fra dette er hvis et barns sikkerhet
er i fare. Da må rette myndighet kontaktes.
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Alle nasjonale HS organisasjoner
benytter vennskapssymbolet og navnet HS
som logo, ofte med et nasjonalt navn eller
et forklarende ord i tillegg.
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Alle nasjonale HS organisasjoner
opprettholder forbindelsen med HSW, og
deler opplæringsmateriell, forskning og informasjon med HS i andre land, for å kunne
hjelpe familier best mulig.
•

HSW er ansvarlig for å samordne og
legge til rette for utvikling av HS i nye
land. Alle nye land som har forespørsler om HS henvises til HSW.

•

HSW vil sørge for å opprette forbindelse mellom nye land og ekspertise
i land der HS allerede finnes. De vil
formidle opplæringsmateriell, informasjon og veiledning.

Alle Home-Start organisasjoner og
avdelinger i verden er bundet av denne
erklæringen om prinsipper og metoder
(Budapest 20.04.2002).
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HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE
Fra venstre:
Cathrine Nygaard Mellem,
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig,100 %
Wenche Heimholt Isachsen,
Nasjonal koordinator, 100%
Britt Nordhagen, Konsulent, 50 %

Visjon
Vi vil at alle småbarnsfamilier som er
i en sårbar fase, skal få den støtten de
trenger, for å gi barna trygge og gode
oppvekstvilkår.

Mål
Organisasjonens hovedoppgave er å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon, gjennom støtte gitt av familiekontakter (frivillige) i familiens eget hjem. HSF skal være et forebyggende lavterskeltilbud, hvor familiene
selv definerer sitt behov. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene.
HSFN sine overordnede mål for 2016:
•
•
•
•
•

Styrke og utvide HSFs arbeid i Norge.
Kvalitetssikring og videreutvikling av koordinatorene.
Støtte lokale avdelinger i rekrutteringen av frivillige, samt oppfølging av familiekontakter.
Veiledning av lokale styrer/ressursgrupper.
Videreutvikling og internasjonalt samarbeid.

Målgruppe
Målgruppen for HSFs familiestøtteprogram er småbarnsfamilier med minst 1 barn under skolealder.
Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon.
De frivillige familiekontaktene omtales som HSF sitt gull, og er en viktig målgruppe å kommunisere med,
både eksisterende og potensielle. Uten familiekontaktene kan ikke HSF tilby småbarnsfamilier den støtten
de etterspør.
Politikere, helse- og sosialfaglige miljøer, organisasjoner og kommuner, er andre grupper som er
betydningsfulle å etablere og opprettholde god kontakt med. Dette er viktig både for HSF sin posisjon i
lokalmiljøet, men også for nasjonalt kontor som arbeider med ekspansjon til flere kommuner i Norges land.
Årsrapport HSFN 2016
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Aktiviteter nasjonalt
Opplæring av nye
koordinatorer
2 runder med 2-dagers opplæring av nye
koordinatorer: 2 koordinatorer på opplæring
i april. 5 koordinatorer på opplæring i november, inkludert ny koordinator i Alingsås,
Sverige, samt initiativtaker for etablering av
HS i Burundi.

Konferanse for
familiekontakter
Familiekontakt-konferanse i Gamle Logen
for alle landets familiekontakter gikk av
stabelen i mai med Leoul Mekonen som
foredragsholder.
Temaet for dagen var ”Kultursensitiv
familiestøtte i et frivillighetsperspektiv”.
En konferanse for å hedre, gi inspirasjon og
bygge relasjoner for våre frivillige.

Nettverkssamlinger
4 regionale nettverkssamlinger for HSF
koordinatorer gjennomført i mars og april.
Disse ble avholdt hos HSF i Asker, Oslo Sanitetsforening, Skedsmo og Bergen.
Frivillighet Norge bisto med foredragsholder på samtlige, med presentasjon av
portalen frivillig.no.

Koordinatorsamling
Forum for Nasjonalt Nettverk (FNN), gjennomført i Sandefjord i september. Dette er
en 2-dagers samling for alle landets koordinatorer. Forumet benyttes til faglig påfyll,
nettverksbygging og erfaringsutveksling.
På agendaen var Anne-Kirsti Ruud med
foredraget «Hvorfor spurte ingen meg?
Kommunikasjon med barn i utfordrende
livssituasjoner» og Ingvard Wilhelmsen med
foredraget «Sjef i eget liv».

Eksterne konferanser
Gjennom året deltar nasjonalt kontor på en rekke konferanser og ulike møteplasser. Vi anser det
som viktig å være synlig innenfor de fagmiljøene vi samarbeider med og frivilligheten forøvrig.
I 2016 har vi prioritert å delta med egen stand på 3 ulike møteplasser for å komme i dialog med
deltakerne på disse:
•
•
•

Arendalskonferansen, deltakelse med egen stand 9. og 10. juni.
Arendalsuka, deltakelse på standen til Frivillighet Norge 18. august.
Helsesøsterkongressen, deltakelse med egen stand 20. - 22. september.
Bistand fra 2 koordinatorer som begge er helsesøstre.

Årsrapport HSFN 2016

9

Tildeling av midler fra UDI
Noen av familiene vi hjelper og støtter, bor
på asylmottak. For å gjøre hverdagen bedre
for disse barna, søkte vi midler fra UDI, og
mottok kr. 65.000,-. To av våre avdelinger,
HSF Larvik og HSF Moss, fikk midler som
de brukte til aktivitetsdager.
Målet var å skape en meningsfull hverdag
ved å lage en arena hvor familiene kunne få
nye minner og gode opplevelser.
Det var også en målsetning at barna skulle
oppleve mestringsfølelse og nye ferdigheter,
gjennom fysisk aktivitet. De ble kjent med
andre familier, både familier som bodde på
mottaket og utenfor mottaket.

Gjensidigestiftelsens
juleaksjon
Vi deltok i Gjensidigestiftelsens juleaksjon
på tredje året. Hvert år har vi bidratt til at et
økende antall barn har fått en bedre jul.
HSFN fikk tildelt kr. 215.000 som ble videreformidlet til 13 av våre lokale avdelinger.
Midlene benyttes til aktiviteter som berører
barnet direkte og skal skape en bedre jul,
som til julegaver, juleopplevelser, jul hjemme i huset og «jul i all hast» – når ikke alt
går som planlagt.
322 barn fikk gjennom HSF deltatt i aktiviteter som bidro til å skape gode juleminner.

Synlighet
Nye websider
HSFN lanserte nye websider i september
2016. Disse benyttes til å formidle kunnskap
om HSF både nasjonalt og lokalt.

Reklamefrie dager
Vi har fått innvilget fremvisning av vår informasjonsfilm på reklamefriedager til påske,
pinse og jul, hos TVNorge og TV2.

Familiemeldingen

HSFN opplever en økning av henvendelser
fra lokalpolitikere, kommuner, frivillige og
familier fra hele landet. Det tyder på at HSF
er stadig mer synlig, og at gjennom synlighet øker også etterspørselen etter tilbudet.

Markedsføring og medier
HSFN er representert på sosiale medier
på henholdsvis Facebook, Instagram og
Twitter. Vi opplever sosiale medier som en
effektiv kanal å kommunisere med omverdenen. I tillegg har vi stor nytte av Frivillighet Norge sin portal for rekruttering av
frivillige, frivillig.no

Familiemeldingen ble vedtatt i april 2016 og
har tittel ”Familien – ansvar, frihet
og valgmuligheter”.

Tradisjonelle medier som aviser, magasiner
og ukeblader er også arenaer hvor vi opplever det som viktig å formidle vårt budskap.
Vi mottar jevnlig henvendelser fra medier
som ønsker å publisere artikler om konseptet HSF, både lokalt og nasjonalt.

HSF er nevnt under kapittel 3 ”Frivilligheten
og familiene”, hvor HSF er omtalt som et
godt eksempel på frivillig familierettet arbeid. Konseptet HSF er også omtalt i kapittel 5 ”Trygge familier og godt foreldreskap”.

I 2016 skrev ukebladet Hjemmet en 3-siders
artikkel ”Gjør samfunnet varmere” og en
artikkel over 2 sider i Aftenposten beskrev
HSF under tittelen ”Jobber gratis for å gi
småbarnsfamilier et pusterom i hverdagen”.
Årsrapport HSFN 2016
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Styret HSFN 2016
En stor takk til Magne
Raundalen og Lindis Evja for
6 år i styret til HSFN.
Velkommen inn i styret til:

Kjell Erik Ullmann Øie, styreleder,
Generalsekretær i Plan International Norge
Hilde Knudsen, styremedlem,
Koordinator ved HSF Asker

Anne Hernæs Hjelle,
styremedlem (fra 2017),
Seksjonsleder i
Frelsesarmeens barne- og
familievern

Bjørg Engebretsen, styremedlem,
Koordinator ved HSF Kirkens Bymisjon Oslo

Øyvind Kvello, styremedlem
(fra 2017), Professor ved
Institutt for pedagogikk og
livslang læring, NTNU

Lindis Evja, styremedlem,
Sosialsjef i Frelsesarmeen

De nye styremedlemmene
ble valgt inn 12. desember
2016.
Valgkomite:
Lene Conradi (ordfører i
Asker), Laila Dåvøy
(forhenværende statsråd) og
Hildegunn Dømbe
Hermansen (avd. direktør i
Kirkens Bymisjon)

Guri Teien, styremedlem,
Familiekontakt ved HSF Hamar

Torleiv Rognum, styremedlem,
Professor ved Rettsmedisinsk institutt på
Rikshospitalet og lokalpolitiker
Magne Raundalen, styremedlem,
Barnepsykolog

3 styremøter er avholdt i 2016 og 30 saker er
behandlet.

Årsrapport HSFN 2016
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Home-Start Worldwide
Home-Start Worldwide (HSW) er et nettverk av alle Home-Start-land. Det internasjonale styret
består av representanter fra 5 land. Styret har blant annet ansvar for at alle land etterlever de
prinsipper som ligger til grunn for vårt arbeid.
Styret for HSW innhenter rapportering fra alle HS-landene, og sender ut informasjonsbrev et par
ganger i året med aktuelt nytt fra de 22 landene. HSW søker jevnlig om midler til forskning, og
gjennom det må alle HS-land medvirke ved å besvare relevante spørsmål og underbygge problemstillinger.
HS Hellas og HSF Norge utvekslet i 2016 erfaringer gjennom to studiebesøk. Formålet var å lære
mer om hvordan HS støtter familier, som har barn med nedsatt funksjonsevne. Tre representanter
fra HS Hellas var på studiebesøk i Norge i oktober, og HSF Asker hadde ansvaret for et innholdsrikt program. I november reiste en koordinator fra HSF Asker og en fra HSF Bergen på gjenvisitt til
Hellas.
Norge bistår på regelmessig basis med hjelp og støtte til HS i Sverige, da de kun har en avdeling
og ikke et nasjonalt kontor slik som i Norge. HS i Sverige blir invitert med på våre årlige samlinger,
samling for familiekontakter i mai og seminar med alle koordinatorer i september.

Årsrapport HSFN 2016
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HSFAVDELINGER
Ny avdeling
i 2016:
HSF Frelsesarmeen
Alna var i drift fra
januar 2016.
Koordinator i 100 %
stilling som deler
jobben mellom
bydelene Alna og
Østensjø i Oslo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I 2016 var det 34 HSF-avdelinger
i Norge. 14 av disse avdelingene
var driftet av en kommune og
de resterende av en organisasjon
eller en stiftelse, allikevel kommer
størsteparten av driftstilskuddet
fra kommunen de opererer i.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arendal (Frelsesarmeen)
Asker (kommunen)
Askim (egen organisasjon)
Bergen (Kirkens Bymisjon)
Bærum (kommunen)
Drammen (Frelsesarmeen)
Fjell (KFUK/KFUM)
Fredrikstad (Stiftelsen
Frivillighetssentralene i Fredrikstad)
Hamar (kommunen)
Hurum (kommunen)
Kongsvinger (kommunen)
Kristiansand (Frelsesarmeen)
Larvik (kommunen)
Melhus (kommunen)
Mo i Rana (Stiftelsen Rana Frivilligsentral)
Moss (Moss og Omegn Kvinneråd)
Nedre Eiker (Frelsesarmeen)
Oslo (ulike organisasjoner i 8 avdelinger):
- Avdeling: Blå Kors, hele Oslo
- Avdeling: Kirkens Bymisjon med bydelene
Nordstrand, Søndre Nordstrand, Sagene,
Stovner og Ullern
- Avdeling: Oslo Sanitetsforening med bydelene
Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker
- 5 Avdelinger: Frelsesarmeen med bydelene
Alna, Gamle Oslo, Grünerløkka, Nordre Aker,
Østensjø
Rygge, Råde og Våler (kommunene)
Sandefjord (kommunen)
Sarpsborg (kommunen)
Skedsmo (kommunen)
Stange (kommunen)
Tromsø (Kirkens Bymisjon)
Trondheim (Kirkens Bymisjon)
Trøgstad (kommunen)
Øvre Eiker (kommunen)
Årsrapport HSFN 2016
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Koordinatorer
Koordinatorene ansettes lokalt, i den enkelte kommune eller organisasjon. De blir kurset og fulgt
opp av nasjonalt kontor, og rapporterer både til sin lokale arbeidsgiver og til oss nasjonalt.
Koordinatoren er den første personen som familien kommer i kontakt med i HSF. Vedkommende
skal sette seg inn i familiens behov, kunne videreformidle til annen hjelp og støtte der HSF ikke er
aktuelt, rekruttere frivillige og avholde kurs, samt å koble familiekontakten til en familie.
Koordinatorene har relevante utdanninger som barnevernspedagoger, helsesøstre, barnehagelærere og sosiologer. Mange tar ulike videreutdanninger mens de er koordinatorer, som
veiledere innenfor ICDP, COS parenting eller familieterapi, og ser behov for mer kunnskap om
blant annet veiledning og flerkulturell forståelse. Koordinatorene yter stor respekt og
anerkjennelse for sitt arbeid, og de har god kontakt med det lokale hjelpetilbudet.
Veiledning og oppfølging av familiekontaktene er en stor del av arbeidet. Det kan være krevende å
besøke småbarnsfamilier i en sårbar periode, hver uke. Familiekontaktene blir kjent med familiens
historie, og får gode relasjoner. Koordinatorene har ansvaret for å lage et godt miljø blant familiekontaktene, slik at de opplever det verdifullt og meningsfullt å være familiekontakter over tid, og
dermed blir værende i organisasjonen for å hjelpe flere familier.
Koordinatorene må også være aktive i media lokalt, for rekruttering av nye frivillige. Alle nye frivillige må gjennomføre et forberedelseskurs før de blir familiekontakter. Kursinnholdet er likt i alle
land som bruker Home-Start som metode. Den frivillige skal bli kjent med sine egne holdninger og
verdier, og ved endt kursavslutning være en trygg voksenperson for familiene de skal besøke.

Forberedelseskurset for nye familiekontakter - temaer
•
•
•
•
•

Frivillig for HSF
Hjemmebesøk
Engasjement og grenser
Verdier og holdninger
Familieliv og støtte til foreldre

•
•
•
•
•

Foreldreomsorg
Å verne barns trygghet
Kommunenes støttende nettverk og taushetsplikt
Evne til kommunikasjon
Å ta avskjed med familien

Samarbeidspartnere
Avdelingene har ulike aktører de samarbeider med lokalt. Disse er viktige som formidlere av HSF
sitt tilbud, rettet ut mot familiene. Et utvalg av lokale samarbeidspartnere: Helsestasjon, ped. fagsenter, psykologer, Ammehjelpen, Amathea, Barnas Stasjon, Nic. Waals Institutt, Ullevålstemaet,
Krisesenter, Åpen barnehage, DPS, sykehus, Familiens hus, NAV, Kreftkoordinator, Flyktningekoordinator, Familievernkontor og barnevern.

Årsrapport HSFN 2016
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Ressursgruppe

Økonomi

HSFN har utarbeidet anbefalinger på hvem
som bør sitte i en ressursgruppe/lokalt styre.

Det er drifterne bak de lokale avdelingene
som sørger for økonomiske midler til drift
av avdelingen. For de aller fleste av HSF
sine avdelinger står kommunen sterkt
inne som bevilger av driftsmidler.

Erfaringsmessig ser vi at de avdelingene
som har ressursgrupper bestående av lokalpolitikere, samarbeidspartnere i kommunen,
og frivillige organisasjoner i lokalmiljøet,
viser til møter som er verdifulle for HSF i
mange sammenhenger.
På den måten får lokalsamfunnet mye igjen
for å samarbeide med HSF, da flere arenaer kjenner til hverandre og kan gi det beste
tilbudet til småbarnsfamilier.

Rekruttering
Koordinatorene har ansvaret for rekruttering
og markedsføring av sin lokale HSF-avdeling.
Facebook oppleves som en effektiv kommunikasjons- og rekrutteringskanal for mange
av avdelingene. I tillegg har flere avdelinger
hatt god nytte av portalen frivillig.no.
Tilstedeværelse i lokalaviser gjennom artikler og leserinnlegg, er også virkningsfullt
for å formidle kunnskap om HSF. Noen benytter seg fremdeles av annonsering i trykte
medier, mens andre prioriterer annonsering
på Facebook.
Avdelingene er opptatt av synlighet i lokalsamfunnet gjennom tilgjengelige brosjyrer, flyers, plakater og rollups på aktuelle
møteplasser. Andre tiltak som benyttes er
stand på ”markedsdager”, ”åpent hus” eller
seminar med foredrag, tilstedeværelse med
evt. foredrag hos samarbeidspartnere som
seniorsenter, barnehager og organisasjoner.
Ikke minst er jungeltelegrafen en viktig rekrutteringskanal, ved at de som allerede er
frivillige rekrutterer gjennom sine nettverk.

I de tilfellene hvor kommunen står som
ansvarlig drifter av avdelingen blir midlene bevilget direkte. Avdelingene som er
driftet av en organisasjon, får i mange
tilfeller driftstilskudd fra kommunen
gjennom organisasjonen, resten dekkes av
organisasjonen.

Legatmidler/ tilskudd
Avdelinger som ønsker å supplere i
tilbudet, utover det som ligger i HSF sitt
grunnkonsept, søker ofte om midler fra
ulike stiftelser, legater og organisasjoner
for å få gjennomført dette.
Flere avdelinger har blant annet fått innvilget fattigdomsmidler fra Bufdir. Rotary,
Frimurerlosjen, Liv Ulvens stiftelse, Kiwanis, Lions og Sanitetskvinnene er nevnt av
flere som organisasjoner som har tildelt
ekstra midler til HSF-avdelinger.

Måloppnåelse
Ut fra stillingsstørrelsen til koordinator,
defineres mål på antall familiekontakter
som skal bistå et visst antall familier pr.
år for avdelingene.
Koordinatorene og ressursgruppene
arbeider sammen om å oppnå disse
målene. Samtlige avdelinger har rapportert om at målene i 2016 er innfridd.

Årsrapport HSFN 2016
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Tilbakemeldinger fra lokale aktører
Gjennom vårt arbeid ute i kommunene får vi jevnlig tilbakemeldinger fra fagmiljøer innenfor helseog omsorgssektoren vedrørende HSF sin innsats. Disse er verdifulle og understøtter vårt arbeid.
HSF er et supplement til de offentlige tilbudene, og skal ikke være en erstatning. HSF blir trukket
frem som et konsept som fyller en rolle helsestasjonene ikke har anledning til.

Personell på helsestasjon:
Avdelingsleder i Flyktningtjenesten:
“Flyktningtjenesten og Home-Start har etablert
en samarbeidsrutine i 2016. Dersom kommunen
tar imot en barnefamilie som ligger innenfor
Home-Start sin målgruppe, tar Flyktningetjenesten kontakt.
Det siste året har Home-Start sine familiekontakter bidratt på verdifullt vis med oppfølging
på konkrete og nyttige tiltak. For flyktningene er
det verdifullt at det finnes mulighet for bistand
på ettermiddag og kveld.
I tillegg ser vi det som en god anledning til
integreringsarbeid når flyktningbarn og foreldre
deltar på felles aktiviteter sammen med norske
familier i regi av Home-Start”.

“I familier der helsesøstre identifiserer
en umiddelbar ressurssvakhet, som
de er usikre på omfanget av, er det
en klar fordel at de kan gi familien
muligheten til å få en familiekontakt.
De uttaler at de opplever at familiene
lett kan takke ja til dette tilbudet, fordi
det oppleves som ufarlig. Helsesøster
sier også at kontinuiteten i kontakten
er positiv for foreldrene. De får optimisme av å bli sett, hørt og støttet.
HSF gir også et betydelig positivt
bidrag til integrasjon av utenlandske
familier. Helsesøstrene framhever
også at tilbudet er tilgjengelig uten at
det krever mye av dem som instans, og
at det er lite byråkratisk.”

Fagkonsulent i barnevernet:
“Jeg ser absolutt en stor verdi i det tilbudet HSF gir. Min opplevelse er at uten det tilbudet, så vil
det i større grad komme henvendelser fra foreldre til barneverntjenesten hvor de etterspør
avlastning/støttekontakter for sine barn.
Utfordringen blir da at barneverntjenesten i stor grad ikke går inn med bare kompenserende tiltak
i familier hvor det ellers ikke er bekymring for barnas omsorgssituasjon. Da faller disse foreldrene
mellom to stoler, og får ikke hjelp og støtte med mindre de har et nettverk som kan bistå dem, noe
mange dessverre ikke har.
Tilbudet til HSF er svært verdifullt for de foreldrene dere jobber med, og tenker at det burde rustes
opp. Og da spesielt med tanke på at behovet for hjelp fortsatt er der etter at barna har begynt på
skolen. Utfordringen gjør seg spesielt gjeldende hos enslige innvandrermødre, som er nødt til å
gå på skole, for så å få seg jobb. Disse strever ofte med norsk, noe som gjør leksehjelp for barna
vanskelig. De har også vansker med å forstå systemet, og hvem de kan henvende seg til. Her har
jeg hørt mange skrytt veldig av den hjelpen de får fra HSF.”

Årsrapport HSFN 2016
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Utvikling av avdelinger
Grafen viser utviklingen av antall avdelinger fra år 2000 til
2016. I 2016 fikk vi 1 ny avdeling, HSF Frelsesarmeen Alna.
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Grafen viser utviklingen av antall familiekontakter, familier og
barn fra år 2000 til 2016. I 2016 hadde vi 748 familiekontakter
som hjalp 2216 barn i 1046 familier.
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FAMILIEKONTAKTER

Forberedelseskurs
Våre frivillige -

I 2016 ble det totalt avholdt 26 kurs på våren
med 167 kursdeltakere, og 22 kurs på høsten
med 148 kursdeltakere.

familiekontakter
Interesserte som ønsker å melde seg på kursene våre får besøk av koordinator. Dette besøket
gjøres hjemme hos den frivillige, enten i forkant av kurset eller underveis. Gjennom kurset og
samtalen blir koordinator kjent med den frivillige, slik at det blir en god kobling til den familien de
skal besøke etter endt kurs. Den frivillige har taushetsplikt og må levere politiattest.
Det er godt kompetente og reflekterte familiekontakter som velger HSF. Mange har arbeidet i
barnehage, skole, eller på helsestasjon og ønsker å bruke noe av fritiden sin på en givende måte.
De frivillige skal ha foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
Familiekontaktene får tilbud om veiledningsgrupper og temakvelder hvor de får styrket sin kompetanse som familiekontakt. I tillegg blir det sosiale fellesskapet styrket gjennom blant annet invitasjoner til sommer- og julelunsjer, teater og kino, med mer. Koordinatorene viser stor kreativitet for
å bevare og vedlikeholde engasjementet til den enkelte familiekontakt. HSF får ”kremen av frivillige” og det betinger også den gode oppfølgingen vi er kjent for.
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Kjønnsfordeling av familiekontaktene
6%

94 %

Kvinnelige

Mannlige

Yrkesstatus på familiekontaktene
4%

11 %
32 %

Betraktninger fra familiekontakter:

”
”

53 %

Har sett tydelige positive endringer hos
barna, ettersom familiesituasjonen har roet
seg og blitt mer forutsigbar for barna.

Føler meg heldig som kan være
en del av andres liv på en positiv
måte – og gjøre en forskjell.

”

Pensjonister

Yrkesaktive

Studenter

Annet

Familiekontakter med foreldreerfaring
15 %

85 %

Jeg ser virkelig at jeg er til nytte
og fyller et behov.

Med barn

Uten barn

Aldersfordeling av familiekontaktene
Kompetanseheving hos familiekontaktene:

18 %
37 %

Familiekontaktene får tilbud om å være med
på ulike kurs, som kan gi dem økt innsikt og
kompetanse. Et utvalg kurs: Dagskurs i regi av
BUP, foredrag om traumeforståelse, konferanse om integrering/inkludering, kurs i dialog
og konflikthåndtering.

45 %

20 - 39 år

40 - 59 år

Over 60 år
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FAMILIER

Våre familier
Det sentrale med HSF er at familiene selv definerer hva de trenger hjelp og støtte til, og begrepet
medvirkning er grunnleggende. Familiene har ulike behov, som kan være knyttet til flerfødsler, ensomhet, samlivsbrudd, manglende nettverk, kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne, psykisk eller somatisk sykdom hos foreldre.
Ved å tilby støtte fra et godt medmenneske, en familiekontakt, bidrar HSF til at familien opplever
mestring gjennom den utfordrende perioden de befinner seg i. Dette gir større forutsetninger for
gode hverdager, og en god barndom.
I noen avdelinger er det rom for å ha aktiviteter utover hjemmebesøket, som er vårt grunnkonsept.
Dette kan være i form av månedlige treffpunkter for familiene, hvor de kan oppleve et verdifullt
felleskap for barn og voksne. Flere avdelinger har mottatt fattigdomsmidler fra Bufdir til slike
fellesarenaer. Dette er med på å utjevne det økonomiske utenforskapet, som flere av våre familier
opplever å være en del av.
Når HSF-oppdraget er avsluttet opplever vi at familiene har fått en positiv endring av sin hverdag,
til beste for barna. Da har vi nådd målet vårt, om å være et forebyggende tilbud for småbarnsfamilier. Samtidig har vi veiledet 8 % av familiene videre til øvrige hjelpetilbud i kommunen. Noen
ganger trenger familiene mer støtte og hjelp enn det vi kan tilby.
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Foreldrenes sivilstatus

46 %

54%

Gift/samboende

Betraktninger fra familier:

”
”

Aleneforeldre

Alder på barna i familiene:
25 %

Det har vært et tøft år for meg.
Jeg vet ikke hvordan jeg hadde klart
meg uten familiekontakten.
Alenemor

Vår familiekontakt har støttet oss i en tung
periode. Akkurat når vi trengte det som mest
og var så bekymret, var dere der for oss!
Foreldre med kronisk sykt barn

”
”
”
”

39 %

36 %

Barn 0 - 2 år

Barn 3 - 6 år

Barn 7 år og eldre

Familiens bakgrunn
Barna har fått kvalitetstid,
både med meg og med en
fantastisk person de er blitt
kjent med.
Alenemor fra Syria

Denne pausen i hverdagen har reddet
parforholdet vårt.
Ungt par, førstegangsforeldre

It s voluntary, but still so professional.
Mor på første møte med familiekontakten

Dere kom hit uten vurderingsskjema og spurte
meg bare om: Hvordan kan vi hjelpe? Det satt vi
veldig pris på.
Foreldre med 3 barn under 2 år

36 %

46 %
18 %

Familier med 2 norskfødte foreldre
Familier med innvandrerbakgrunn
Familier med blandet bakgrunn

Av familiene med innvandrerbakgrunn
var 20 % bosatte flyktningfamilier som
fulgte introduksjonsprogrammet,
og 5 % familier som bodde på transitteller asylmottak.
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Hvem henvender seg på vegne av familiene:

Behov/belastninger hos familiene:
10 %

9%
34 %

Henvendelser fra familien
Henvendelser fra helsestasjonen

26 %

Henvendelser fra flyktning/asylinstanse

21 %

Henvendelser fra psykiske helsevern
Henvendelser fra barneverntjeneste
Henvendelser fra lege/sykehus
Behov for avlastning

Henvendelser fra familievernkontor

Behov for foreldrestøtte

Henvendelser fra barnehage/skole

Manglende/dårlig fungerende nettverk

Henvendelser fra PPT

Foreldre med sykdom/funksjonsnedsettelse

Andre

Barn med sykdom/funksjonsnedsettelse

0

100

Varighet av oppdrag:

200

300

400

500

Kontakt med hjelpeapparatet:

25 %

36 %
49 %

3%
23 %

56 %
8%

Antall oppdrag i 0 - 6 mnd

Har ikke hatt kontakt med hjelpeapparatet

Antall oppdrag i 7 - 12 mnd

Hadde kontakt med hjelpeapparatet før HSF

Antall oppdrag med varighet over 12 mnd

Har opprettet kontakt med hjelpeapparatet etter HSF

Pågående oppdrag ved årsslutt
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Familier med

kronisk syke
barn og barn
med nedsatt
funksjonsevne
Avdelingene har utviklet
kontakt med relevante
samarbeidspartnere,
blant annet Norsk
Forbund for Utviklingshemmede, Ullevål
universitetssykehus og
Rikshospitalet, Frambu
kompetansesenter for
sjeldne diagnoser og
med helseapparat i
kommuner.
Avdelingene Asker og
Bergen deltok på
internasjonal erfaringsutveksling i Hellas,
vedrørende HSFs arbeid
med familier som har
barn med nedsatt
funksjonsevne og
kronisk sykdom.
Nasjonalt kontor har
arrangert to arbeidsgruppemøter for
avdelinger med «HSF til
familier som har barn
med nedsatt funksjonsevne/kronisk sykdom».

Støtte til familier som har barn med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom er integrert i HSFNs
arbeid. Nasjonalt kontor gir årlig midler til seks avdelinger av et halvt årsverk, for å styrke fokus på nevnte
område, og bidrar med støtte til flere familier i en
krevende hverdag.
I 2016 fikk disse avdelingene økonomisk støtte:
• Asker (kommunen)
• Bergen (Kirkens Bymisjon)
• Fjell (KFUK/KFUM)
• Oslo (Oslo Sanitetsforening)
• Oslo (Blå kors)
• Trondheim (Kirkens Bymisjon)
I Oslo har de to avdelingene som mottar prosjektmidler
fordelt ansvarsområdet basert på barnas alder. HSF Blå
Kors Oslo jobber spesielt med barn 0-2 år, og HSF Oslo
Sanitetsforening med barn 2-6 år.
Til sammen 253 barn med funksjonsnedsettelse/
kronisk sykdom fikk støtte fra HSF i 2016. Erfaringer
fra våre avdelinger viser at familier ofte står i langvarig
utredning og medisinsk behandling, samt hyppige lege/
sykehusbesøk. Dette går ofte ut over søsken og forholdet mellom mor og far.
Omsorgsbelastningen i noen av disse familiene
er så stor at hjelpen fra HSF blir helt
avgjørende for å få hverdagen til å gå opp.

Grafen viser antall barn med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom som har fått
støtte fra HSF i løpet av de siste 10 årene.
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”

Forskning støtter opp under
betydningen av stabile foreldre
som en avgjørende faktor for
hvordan et barns utvikling blir.
Slik jeg ser det bidrar HomeStart til å stabilisere og trygge
foreldre på en betingelsesløs
måte.
Alt som bidrar til at foreldre får
være slike de ønsker for sine
barn, på tross av andre
forstyrrelser rundt dem, tenker
jeg er en styrke for arbeidet
rundt barn.
Å være foreldre er først og
fremst en oppgave som bygger
på intuitive omsorgsevner. Vi
skal gi barnet vårt trygghet og
stimulering. For mange
velmenende råd kan forstyrre
dette intuitive samspillet.
At Home-Start blir en kilde til
støtte, uten å forstyrre
foreldrene, henger sammen
med kjent kunnskap om hva
som fremmer gode relasjoner
mellom foreldre og barn og
dermed god utvikling for
barnet.
Det handler om å skape gode
bølger av trygghet fra koordinator i Home- Start til den
frivillige, videre fra den frivillige
til foreldrene, og fra foreldrene
videre til barnet.
Gode bølger kan være god
forebygging, og det kan også
hjelpe familier til å komme over
en kneik.

Barnepsykolog
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