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Normalår er et begrep som stadig blir fjernere. Hva er et normalår? I 
hvert fall ikke et år med pandemi. Og heller ikke et år hvor vårt nabo-
land starter en krig, midt i Europa. Pandemien som har preget oss de 
siste årene, er nå nesten bare et fjernt minne. De aller færreste av oss 
tenker noe særlig mer på det i hverdagen. Men at vårt naboland går 
til angrepskrig mot et annet land, en tragedie vi ikke helt kan forstå 
omfanget av. Flyktninger, primært mødre og barn, rømmer sitt eget 
land og søker trygghet andre steder i Europa. Det har vært rørende å 
se omsorgen og nestekjærligheten mange er blitt møtt med, de aller 
fleste steder de har kommet. Samtidig har det vært så åpenbart, og 
derfor tankevekkende, å se forskjellen i hvordan vi behandler mennesker, 
ut ifra hvor de kommer fra. Har ikke alle mennesker lik verdi?

Home-Start Familiekontakten Norge søkte allerede i mars, når vi så 
denne katastrofen komme, midler hos Sparebankstiftelsen DNB. Midler 
for å kunne booste noen av avdelingene våre, for å imøtekomme beho-
vene vi visste ville komme. Vi fikk svar relativt raskt, og var klare for å 
sette inn tiltak allerede før sommeren. Men den store strømmen av fly-
ktninger lot vente på seg, bosettingen ute i kommunene tok tid, og vi 
måtte vurdere flere ganger hvor vi ønsket å utvide kapasiteten vår. 

Året startet for øvrig ganske så bra. Stillingen som kontormedarbeider 
ble utvidet til et 100 % engasjement, og vi fikk Siv Andresen With! Hun 
startet 1.januar og kom inn i organisasjonen som om hun aldri hadde 
gjort annet. Hun fikk raskt kontakt med koordinatorene, og har vært et 
flott tilskudd for oss på nasjonalt kontor. 

2022 ble også året der Home-Start tok i bruk et nytt datasystem for 
å registrere frivillige og familier. Etter å ha jobbet med dette syste-
met over lang tid, kunne det endelig lanseres i høst. Det ble tatt godt 
imot, men det er et stort utviklingspotensial, og vi oppdager stadig 
nye behov. Jeg tenker at et slikt system ikke blir ferdig, men vil alltid 
være i utvikling. Der det er et uvant verktøy i starten, vil vi få store 
gevinster i rapportering og statistikk, samtidig som tilgjengelighet 
og sikkerhet vil bli bedre. Dette har også medført ekstra fokus på  
 

 
 
 
GDPR, altså lovgivningen rundt personvern, og det har nok vært 
med på å sikre rutinene våre knyttet til behandling og oppbevaring 
av personopplysninger.

Dette året har vært et år hvor vi har løftet blikket, og sett på fore-
byggende arbeid i familier, i et samfunnsperspektiv. Vi har, og skal 
fremdeles ha, et fokus på kvalitetssikring og egenutvikling. Samtidig 
ser vi at Home-Start har en viktig rolle i samfunnsdebatten, og at 
vi har en innflytelse på politikken på oppvekstfeltet. Mammaer og 
pappaer, om de er eller skal bli foreldre, trenger en beredskap. Det 
er ikke alltid alt går slik vi tror og håper. Det er svært krevende å bli 
foreldre, og noen ganger er det for krevende. Det går ut over psykisk 
og fysisk helse. Det skaper stress over tid, som manifesterer seg i 
sykdom, som igjen påvirker omsorgsevnen til de nybakte foreldrene. 
Norge har alle muligheter til å bli skikkelig gode på ivaretakelse av 
disse mammaene og pappaene, og Home-Start er ett av verktøyene 
i verktøykassa! To be continued som de sier!

Også internasjonalt jobbes det med Home-Start, og da med fokus på 
innsamling av data og forskning. Home-Start er i kontinuerlig utvikling, 
samtidig som grunnkonseptet er det samme som for 49 år siden, og 
det virker enda! Home-Start Norge var også med i opplæringen av et 
nytt nasjonalt kontor, for nå har også Spania meldt seg inn i Home-
Start familien. Vi gleder oss til å se utviklingen der, og gleder oss over 
at Home-Start vokser.

Og vokser, det gjør Home-Start også her til lands. I år har vi fått hele 9 
nye avdelinger. Riktignok er en avdeling splittet opp i 4, når Kirkens by-
misjon i Oslo takket for seg, men vi er i voldsom vekst. Voksesmerter 
har vi på nasjonalt kontor også, og vi håper virkelig at BUFDIR kan øke 
støtten, slik at vi klarer å følge med og støtte de lokale avdelingene. 
I en verden hvor levekostnadene øker vanvittig på alle plan, er det 
mange familier som strever. Behovene er store, og tilbudene for få, og 
jeg er ikke i tvil om at forebyggende tilbud som Home-Start trengs i 
hele landet, nå!

GOD LESNING!

Julehilsen fra gjengen på nasjonalt kontor.  Fra venstre Liselotte Karlsson (ny administrasjonskonsulent 
fra januar 2023), Siv Andresen With, Cilje Helen Samuelsen, Cathrine N. Mellem, Morten Singstad 
og Maria Kaino Holm.

2022: 
På totalt 47 avdelinger har det vært 836 familie-
kontakter som ukentlig har besøkt 1104 familier 
med totalt 2307 barn.
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Cilje Helen Samuelsen
PROSJEKTLEDER

Maria Kaino Holm
SPESIALRÅDGIVER

Morten Singstad 
GENERALSEKRETÆR

OM |  HOME-START FAMILIEKONTAKTEN
 

Siv Andresen With 
ADMINISTRASJONSKONSULENT

Cathrine Nygaard Mellem
MARKEDS- OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

KONSEPTET 
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende og 
frivillig familiestøtteprogram. Frivillige familiekontakter besøker 
småbarnsfamilier, med minst ett barn under skolealder, 2-4 timer 
én gang per uke. Familiene kan få hjelp og støtte i ca. et halvt år.

HISTORIKK 
Home-Start ble etablert i England i 1973 av Margaret Harrison.  
I Norge ble den første avdelingen opprettet i 1995, og et nasjo- 
nalt kontor ble etablert i år 2000. Kontoret hadde 4 stillinger i 2022, 
fordelt på generalsekretær, markeds- og kommunikasjons- 
ansvarlig, spesialrådgiver og administrasjonskonsulent. I tillegg 
hadde nasjonalt kontor en 50 % prosjektstilling (prosjektleder) 
finansiert av midler fra Sparebankstiftelsen.

NASJONALT KONTOR 
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).

AVDELINGER 
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 2022 var det 68 koordi-
natorstillinger. I løpet av året var det 47 HSF-avdelinger, hvorav 1 
ble nedlagt i februar 2022.

WORLDWIDE 
Home-Start Worldwide (HSW) godkjenner alle land som ønsker 
å arbeide med Home-Start, for tiden er det godkjent 22 land. Alle 
land må rette seg etter «Erklæring om prinsipper og metoder.»



GLEDE

LIKEVERD

MESTRING

RESPEKT

VÅR | VISJON, MÅL, OG MÅLGRUPPE

VÅRE VERDIER 
Verdiene våre er likeverd og respekt, mestring og 
glede.
Verdiene beskriver hvem vi er som organisasjon.

VÅR VISJON 
Alle foreldre i en utfordrende fase får støtten de 
trenger for å gi barna gode oppvekstsvilkår. 
Visjonen er ambisiøs og gir et bilde 
av vår ideelle verden.

VÅRT OPPDRAG 
HSF s hovedoppgave er å bedre småbarnsfamiliers 
livssituasjon gjennom støtte gitt av familiekontakter 
(frivillige) i familiens eget hjem.
Oppdraget vårt konkretiserer hvordan 
vi skal jobbe mot visjonen.

MÅLGRUPPE 
Målgruppen for HSFs familiestøtteprogram er 
småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. 
Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig 
av livs¬situasjon, det som kjennetegner familiene er at 
de står i en utfordrende livssituasjon. 

Uten familiekontaktene kan ikke HSF tilby småbarns-
familier den hjelpen og støtten de etterspør. Derfor er 
også de frivillige en målgruppe, da HSF er helt avhengig 
av å rekruttere frivillige som blir familiekontakter. 

En tredje målgruppe er politikere, helse og sosialfaglige 
miljøer og organisasjoner. Dette er viktig både for HSF 
sin posisjon i lokalmiljøet, men også for nasjonalt kontor 
som arbeider med ekspansjon til flere kommuner.

Verdiene til Home-Start Familiekontakten:

Illustrasjoner: brace.no v/M
onica W

iding
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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.

1   |  HS hjelper familier som opplever mange ulike typer vanskeligheter. 
Familiene skal ha småbarn, nærmere bestemt minst ett barn under skole-
alder. Familiene tilbys emosjonell støtte og praktisk hjelp. Støtten som gis 
av frivillige i familiens eget hjem er gratis. De frivillige besøker familien over 
en periode som vurderes opp mot familiens behov.

3   |  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 ett 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.

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.

4  |   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. 
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.

6  |   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.

7  |   Alle de frivillige skal gjennomgå et forbere-
delseskurs 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.

8  |   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.

5  | 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.   

ERKLÆRING | OM PRINSIPPER OG METODER
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9  |   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.

11  | 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.

10  |   Alle nasjonale HS organisa-
sjoner benytter vennskaps-
symbolet og navnet HS som logo, 
ofte med et nasjonalt navn eller 
et forklarende ord i tillegg.

Illustrasjonsfoto: Hom
e-Start Fam

iliekontakten
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Det ble avholdt 4 styremøter og behandlet 35 saker.

En stor takk til Anne Hernæs Hjelle, Mari Nordland Berg 
og Øyvind Kvello som avsluttet sine engasjementer som 
styremedlemmer etter henholdsvis 6 år, 6 år og 5 år.

Styret mottar ikke styrehonorar for sitt arbeid.

Anne Hernæs Hjelle 
Styremedlem, virksom-
hetsleder i Frelses- 
armeens barne-  
og familievern

Øyvind Kvello 
Styremedlem, 
professor ved Institutt for 
pedagogikk og livslang 
læring, NTNU

Morten Singstad
Sekretær for styret,
generalsekretær HSFN

Line Ødegård
Styremedlem, familie-
kontakt ved HSF Hamar      

Hanne Therese Myhrer
Styremedlem, koordinator 
ved HSF Indre Østfold

Lisbet Rugtvedt
Styreleder, avdelings- 
direktør i Helse- og  
omsorgsdepartementet

Mari Nordland Berg
Styremedlem,  
koordinator ved HSF 
Trondheim

Mani Hussaini
Styremedlem, 
stortingspolitiker

HSFN | STYRET 2022
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• Arendal (Frelsesarmeen)
• Asker (kommunen)
• Aurskog-Høland (kommunen)
• Bergen (Kirkens Bymisjon)
• Bodø (kommunen)
• Bærum (kommunen)
• Drammen (Frelsesarmeen)
• Fauske (kommunen)
• Fredrikstad (Frivillighetssentralene i Fredrikstad)
• Gran (kommunen)
• Halden (Frelsesarmeen)
• Hamar (kommunen)
• Indre Østfold (kommunen)
• Karmøy (Kirkens Bymisjon)
• Kongsvinger (kommunen)
• Kristiansand (Frelsesarmeen)
• Larvik (kommunen)
• Lillestrøm (kommunen)
• Rana (Stiftelsen Rana Frivilligsentral)
• Molde (Frelsesarmeen)
• Moss/Råde/Våler (Kirkens Bymisjon Moss)
• Nes (kommunen)
• Nesodden (kommunen)
• Oslo (Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon,  
 Oslo Sanitetsforening, utgjør til sammen 
 13 avdelinger)
• Rakkestad (kommunen)
• Ringsaker (kommunen)
• Sandefjord (Sandefjord Frivilligsentral)
• Skien (Der Du Bor Telemark)
• Stavanger (Frelsesarmeen)
• Sunnfjord (kommunen)
• Tjeldsund / Evenes (kommunen)
• Tromsø (Kirkens Bymisjon)
• Trondheim (Kirkens Bymisjon)
• Tønsberg (Frelsesarmeen)
• Øygarden (KFUK-KFUM)

I 2022 var det til sammen 47 HSF avdelinger i Norge. 
17 av disse avdelingene var driftet av en kommune 
og de resterende av en organisasjon eller en stiftelse. 
Uavhengig av driftsform kommer størsteparten 
av driftstilskuddet fra kommunene 
avdelingene opererer i.

Tilstedeværelse i kommuner over flere år, tyder på at 
innsatsen våre koordinatorer og frivillig familiekontakter 
legger ned er etterspurt. Vi vet at hjelpen og støtten som 
gis utgjør en forskjell for familiene. Det blir stadig flere 
avdelinger som har operert over mange år, og innsatsen 
og resultatene vi oppnår sikrer denne stabiliteten.

Disse avdelingene hadde jubileer i 2022:
- 20 år: Bergen og Oslo Sanitetsforening
- 15 år: Hamar, Sandefjord og Øygarden
- 10 år: Kristiansand
- 5 år: Sunnfjord og Ringsaker

ENDRINGER I AVDELINGER
Vi fikk 9 nye avdelinger i 2022 i: 
Gran, Halden, Karmøy, 4 bydeler i 
Oslo (Nordstrand, Sagene, Søndre 
Nordstrand og Stovner), Skien og 
Tjeldsund/Evenes. Avdelingene i 
Fauske og Tønsberg ble etablert i 
2021, men startet drift først i 2022. 
Avdelingen til Kirkens Bymisjon 
Oslo (KBO) ble dessverre nedlagt i 
februar, og Frelsesarmeen overtok 
i august drift i 4 av 5 nye bydeler 
som KBO tidligere hadde driftet. 
Kun Ullern bydel står nå uten 
Home-Start tilbud.

UTVIKLING AV ANTALL AVDELINGER 
FRA ÅR 2000 TIL 2022
47 avdelinger totalt i 2022: 1 nedlagt (Kirkens Bymisjon Oslo), 
og 1 operativ først i oktober (Halden). 

HSF | AVDELINGER
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Home-Start Familiekontakten (HSF) har eksistert i Norge i 25 år, nas-
jonalt kontor (HSFN) i 20 år. På de 20 årene har antallet avdelinger gått 
fra 10 til 38. Inntil 2019 hadde nettverksorganisasjonen hatt samme 
leder ved nasjonalt kontor. HSF har et godt erfaringsgrunnlag knyttet 
til frivillig familiestøttende arbeid, og mottar generelt gode tilbake-
meldinger fra hjelpeapparatet. 

HSF er en nettverksorganisasjon og de ulike lokale kontorene/ 
avdelingene er driftet av ulike driftere, som organisasjoner, stiftels-

er og kommuner. Alle driftere må ha en samarbeidsavtale med HSFN 
men de har selv arbeidsgiveransvaret for koordinator. Dette oppleves 
i utgangspunktet som en god driftsform, men også utfordrende 
knyttet til mandat og co-branding (2 merkevarer som skal kommu-
niseres sammen).
Vi opplever en etterspørsel etter tilbudet som HSF represen-
terer i flere kommuner, og ser et stort potensial for å øke tilst-
edeværelsen vår geografisk. Home-Start Familiekontakten er 
som regel godt kjent i de fagmiljøer vi allerede opererer i, men er 

Home-Start Familiekontakten Norge har laget en 3-årig strategiplan for 2020-2022. 
Fokusområdene disse årene skal være kvalitetssikring, merkevarebygging, ekspansjon 
og rekruttering. Planen er laget ut ifra en situasjonsanalyse som ble gjort i 2019:

Illustrasjonsfoto: Hom
e-Start Fam

iliekontakten

HSFN | STRATEGI
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I 2022 HAR VI JOBBET MED:

mindre kjent i den allmenne befolkning. Dette er en utfordring når 
vi skal ekspandere til nye kommuner.

I organisasjonen finnes det rutiner og retningslinjer, men mange av 
disse er uskrevne/ikke nedfelt eller har behov for en oppdatering. 
Retningslinjer mangler også på en del felt. Med stadig økende antall 
avdelinger, nye koordinatorer og driftere er det et behov for å rydde i 
dette, og lage et system som er enklere for koordinatorer og adminis-
trasjon å forholde seg til.

EKSPANSJON
HSFN har jobbet aktivt med å følge opp kommunene som vi allerede 
har vært i dialog med. Videre har vi vært i dialog med både BUFDIR 
og departementet, med besøk av statssekretær Trine Fagervik, 
for å poengtere behovet for mer ressurser til nasjonalt kontor, all 
den tid vi fortsetter å vokse i det tempoet vi gjør. Vi har hatt stor 
pågang av etterspørsel fra flere kommuner, og ser et enormt poten-
sial i vekst årene fremover. I 2022 fikk vi 9 nye avdelinger.

På vår årlige koordinatorsamling var også politisk påvirkning et tema, 
for å sette koordinatorene i bedre stand til å være med å påvirke poli-
tikken i kommunene. Home-Start er et så enestående og viktig til-
bud til småbarnsfamilie, og dette må formidles til politikerne. 

REKRUTTERING
I frivillighetens år har vi hatt fokus på å være synlig i sosiale medier, 
spesielt rundt alle ferier og høytider. Vi markerte også Familiekon-
taktens Dag i mai. Frivillighetsledelse har i tillegg vært et tema på 
samlinger med koordinatorer.

MERKEVAREBYGGING
2022 har vært et fantastisk år å være i Home-Start. Vi planla og gjen-
nomførte en debatt på Arendalsuka, hvor vi sammen med Lands-
foreningen 1001 dager inviterte stortingspolitikere til å diskutere de 
viktige første 1001 dagene, og hvordan vi i Norge kan jobbe med 
dette. Det medførte i et forslag fra Venstre om at det skal lages 
en stortingsmelding knyttet til dette arbeid. Vi er spent på det vi-
dere politisk arbeid knyttet til det her området. Innsatsen har ført til 
eksponering flere steder i nasjonale og lokale medier.

Arbeidet med grafisk profilhåndbok er påstartet, og forventes ferdig 
i løpet av neste strategiperiode. 

KVALITETSSIKRING
I 2022 ble evalueringen av prosjektet som omhandler barn med 
særskilte behov ferdigstilt. Konklusjon av evalueringen kan du lese 
om lengre bak i denne årsrapporten.

Digitaliseringen av data i organisasjonen har vært jobbet intenst 
med i hele 2021 og 2022, og CRM-systemet ble lansert høsten 2022. 
Det har vært gjennomført opplæringsdager for koordinatorene, og 
vi antar at opplæring og oppfølging vil fortsette utover i 2023. 
Det tar tid å endre praksis, og vi må kjenne på hvordan systemet 
fungerer i praksis før vi kan evaluere. Et slikt system blir heller aldri 
«ferdig», men vil fortsette å videreutvikle seg ettersom behovene 
kommer frem tydeligere eller endrer seg. Et nyttig verktøy får vi 
tilbakemelding om at det allerede er fra mange.

E-håndboken som skulle legges inn i digital form i 2022, har 
dessverre blitt utsatt, og må ferdigstilles i 2023.

En evaluering av prosjektet Home-Start+ ble gjort, men er vurdert til 
å være inkonklusiv, da prosjektet ble gjennomført midt i en pandemi. 
Beslutning om en eventuell videreføring av prosjektet er utsatt til 2023, 
da det må kartlegges både interesse fra avdelingene og mulighet for å 
søke midler.

For å lage dette gjennomførbart har vi delt ned strategiplanen i 
aktivitetsplaner for de ulike årene. 
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INTERNASJONALT NETTVERK 
Home-Start Worldwide (HSW) er en medlemsorganisasjon 
bestående av Home-Start (HS) organisasjoner i 22 land.  

HSW er den koordinerende enheten til Home-Start sitt internasjonale nettverk, og gir støtte til de nasjonale medlemsorganisasjonene, 
ivaretar standardene og merkenavnet til Home-Start Worldwide, gir politiske råd, legger til rette for deling av god praksis og støtter 
utviklingen av Home-Start i nye land. Organisasjonen består både av et operativt styre, samt 3 ansatte ressurser i deltidsstillinger.

Representanter fra alle HS-landene samles hvert tredje år til en global fysisk konferanse, og har ellers dialog gjennom 
deltakelse på ulike digitale konferanser, samarbeidsprosjekter og erfaringsutveksling.

AFRIKA: 
Burundi
Sør-Afrika
Tanzania
Uganda
Zambia

ASIA / 
STILLEHAVET: 
Australia
Japan

NORD- 
AMERIKA: 
Canada 

EUROPA: 
Belgia
Danmark
Frankrike
Hellas
Irland
Malta
Nederland
Norge
Polen
Romania
Spania
Storbritannia
Tsjekkia
Ungarn

HOME-START WORLDWIDE HAR 22 MEDLEMSLAND:

HOME-START | WORLDWIDE
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HSW KONFERANSE PÅ MALTA 
Etter 2 år med utsettelse grunnet Covid-19, ble det i november 
2022 avholdt en fysisk konferanse på Malta for alle medlemslan-
dene. Dessverre gjorde visumrestriksjoner det umulig for repre-
sentanter fra de afrikanske landene å delta fysisk. Fra Norge deltok 
Lisbet Rugtvedt (styreleder i HSFN), Cathrine N. Mellem (kommu-
nikasjons- og markedsansvarlig i HSFN) og Cilje Helen Samuelsen 
(prosjektleder HSFN). HS Malta og HSW hadde i samarbeid plan-
lagt et innholdsrikt og intensivt program med mye faglig påfyll, tid 
til å bli kjent på tvers av landene og dele erfaringer. Vi returnerte 
med ny kunnskap om «best practice» innen foreldrestøtte, innsikt 
i markedsføringsarbeid fra HSW og andre medlemsland, samt 
nyervervet kunnskap rundt «fundraising», som er et stort tema hos 
mange av de andre HS-landene. Erfaringsutvekslingen og relas-
jonsbyggingen på tvers av HS-landene opplevdes svært verdifull, 
og til tross for ulikheter knyttet til behov i de enkelte landene, ikke 
minst knyttet til det offentlige velferdssystemet, opplevde vi at 
grunnkonseptet til HS er likt og gjenkjennbart.

PRINSIPPER OG METODER
I 2022 besluttet styret i HSW en oppdatering av det vi i HS Norge 
kaller prinsipper og metoder, med oppdaterte kvalitetsindikatorer 
og krav. Dette vil i 2023 bli oversatt til norsk og erstatte vårt eksis-
terende grunnlagsdokument.

MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON
Gjennom markeds- og kommunikasjonsgruppen ledet av Jenna 
Mackle i HSW, har HSFN en aktiv dialog og erfaringsdeling rundt 
markedsføring og kommunikasjon med de andre medlems-
landene. Cathrine Mellem representerer HSFN i denne gruppa.

DATAINNSAMLING
Morten Singstad har deltatt i HSW sin nettverksgruppe tilknyttet 
datainnsamling, og har i den sammenheng delt HSFN sine erfar-
inger rundt arbeid med implementering av CRM-systemet.

NYTT MEDLEMSLAND
Det har i 2022 vært jobbet med oppstart av HS i Spania, som et 
nytt medlemsland. I juni deltok Morten Singstad som kursholder  
sammen med koordinator Gunn Skinlo i HSF Bergen, på opplærings-
dager av delegater fra Spania.

SAMARBEID MED HSW

Tilbakeblikk på fine konferanse-
dager med HSW i Malta, 
november 2022. 
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FRIVILLIGHETENS ÅR
2022 var Frivillighetens År. Dette var en markering forankret i reg-
jeringens Frivillighetsmelding, og formålet var å feire Norges viktigste 
lagarbeid, under mottoet uten frivilligheten stopper Norge opp! Det var 
Frivillighet Norge som hadde ansvaret for å planlegge og koordinere inn-
satsen rundt året. Lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre 
samarbeidspartnere ble invitert med for å synliggjøre og aktualisere 
frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

I Home-Start feiret vi året med synlighet i sosiale medier, vi krysset  
av for «Vår dag» i Frivillighet Norges aktivitetskalender med «Familie- 
kontaktens Dag» torsdag 12. mai, vi utarbeidet en aktivitetspakke til 
avdelingene for lokale markeringer på den internasjonale familiedagen 
søndag 15. mai, og vi oppfordret til lokale markeringer.

Det ble blant annet markert gjennom en festforestilling i Asker kultur- 
hus, minikonferanse for alle frivillige i Fredrikstad, temakveld og feiring 
for flere avdelinger i regi Frelsesarmeen i Oslo og Drammen, samt 
konsert i Kristiansand for å nevne noen av de flotte arrangementene 
som ble gjort i forbindelse med dette.

 HSFN er synlige på nettsiden www.homestart-
norge.no og er også representert med kontoer 
på de sosiale mediene Facebook, Instagram, You-
tube, Twitter og LinkdIn. Sosiale medier er en effek-
tiv kanal å kommunisere med målgruppene våre på, 
hovedsakelig er det Facebook og Instagram vi be-
nytter. I tillegg har vi stor nytte av Frivillighet Norge 
sin portal for rekruttering av frivillige – Frivillig.no.  
I tillegg til egne innlegg på de sosiale mediekanalene 
har vi kjørt betalt annonsekampanje i forbindelse 
med jul, og fremmet enkelte innlegg i løpet av året.

2022 var et år der Home-Start fortsatte å øke syn-
ligheten. Det er spesielt lokalavisene som lager 
sakene, og disse bidrar til å nå ut med informasjon, 
bygge kunnskap, kjennskap og omdømme. HSFN 
har jobbet aktivt med samfunnspolitisk engasje-

ment og derav også deltatt i mediedebatten.  
Maria Kaino Holm hadde en kronikk på trykk i riks-
dekkende presse, som skapte godt engasjement, 
samt var meddebattant med Abid Raja i en artikkel 
med samme tematikk, HSFN har også vært nevnt 
i flere kronikker og debattinnlegg fra fagmiljøer og 
samarbeidspartnere. Vi opplever at dette gir oss 
økt synlighet og bevissthet rundt tilbudet vårt. 
Antall artikler har økt fra 194 i 2021 til 254 i 2022.

HSFN bidrar med brosjyremateriell, plakater, flyers 
og annonser til trykte og digitale flater, som lokale 
avdelinger bruker i sin lokale markedsføring av 
tilbudet. 

Vi har fått plass på Reklamefrie dager hos TVNorge i 
påsken og jul, og hos TV2 i påsken.

ENDRINGER PÅ  
NASJONALT KONTOR
I 2022 startet Siv Andresen 
With opp som administras-
jonskonsulent i et 100 % 
engasjement, og var ansatt 
i stillingen ut året. Dette 
var en økning i stilling på 
nasjonalt kontor med 50 % 
fra 2021, og et resultat av 
flere prosjekter på kontoret 
og flere lokale avdelinger, 
som krever oppfølging fra 
det nasjonale kontoret. 
Dette har vært et 
stort løft for kontoret.

OPPLÆRING AV NYE KOORDINATORER
Det har vært 4 runder med opplæring av nye koordinatorer, disse har vært 
gjennomført i mars, mai, september og november. Til sammen 20 nye koor-
dinatorer er kurset, samt 2 samarbeidspartnere på avdelingene, som også 
fulgte opplæringsdagene. De tre første opplæringsrundene ble gjennomført 
som 2 fysiske dager hos nasjonalt kontor. 

Den siste opplæringsrunden i november ble gjennomført på Teams hvor vi delte 
opp kursinnholdet i modul 1 og modul 2. Dette for å tilrettelegge for at koordinatorer 
skal få opplæring raskt når de starter opp i rollen. Vi kommer til å fortsette med denne 
modellen hvor modul 1 gjennomføres 1 dag digitalt på Teams i nært tidsrom etter 
oppstart i koordinatorrollen, og modul 2 gjennomføres 1 dag fysisk på kontoret til 
HSFN, når koordinator har noe erfaring i rollen og vi har fått en gruppe med flere 
nye koordinatorer.

AKTIVITETER | NASJONALT

Koordinatorer fra Frelsesarmeen HSF sine avdelinger i Oslo og Drammen som markerer 
Frivillighetens År.

Hvor mange koordinatorer trengs 
for å skifte et lysrør? Lagarbeid 
i praksis.

MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON
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FAGRÅD
Fagrådet er et rådgivende organ underlagt HSFN. Det består 
av 5 koordinatorer, samt en representant fra HSFN. I 2022 var 
medlemmene i fagrådet: Cilje Helen Samuelsen (HSF Bodø), 
Gunn Skinlo (HSF Bergen), Hilde Lam (HSF Frelsesarmeen Kris-
tiansand), Inger Cesilie Fitje (HSF Sunnfjord), Maria Kaino Holm 
(HSFN) og Marianne Egeberg Mortensen (HSF Indre Østfold), 
Søsse Audestad (HSF Asker). 

Koordinatorene representerer en variasjon av fagbakgrunn, 
fartstid i HSF, geografisk tilhørighet, samt driftere, for å 
representere mangfoldet av koordinatorer i organisa-
sjonen. Fagrådet skal gi råd til HSFN på nasjonalt,  
regionalt og lokalt nivå.

Fagrådet skal kunne drøfte saker av interesse innenfor 
frivillighet, barnevern og familie-/foreldrestøtte, og  møtes 
ved behov ikke faste møter.  Fagrådets mandat er å:

• Rådgi HSFN i arbeidet med kvalitetssikring og 
 videreutvikling av HSF konseptet.
• Bidra med å holde HSF oppdatert innenfor gjeldende
 fagutvikling og forskning innenfor familie-/
 foreldrestøtte og barnevern.
• Rådgi i enkelte saker inn mot Home-Start Worldwide.

I 2022 deltok HSFN på Arendalsuka med 
både stand og som arrangør av debatt. Vi 
har tidligere kun gjestet Arendalsuka, samt 
lånt standplass noen timer hos Frivillighet 
Norge, så dette var en ny erfaring for oss. Vi 
fikk en god standplass og opplevde å komme 
i dialog med flere interessenter på standen. 
Pågangen varierte noe, men vi opplevde det 
som positivt at de besøkende visste hvor 
de kunne finne oss. Takk til avdelingen vår i 
Arendal som hjalp til å bemanne standen med 
både familiekontakter og koordinator.

Debatten vi arrangerte ble en suksess og 
gjennomført sammen med organisasjonen 
Landsforeningen 1001 dager. Temaet var 
«Småbarnsfamilier i krise: Reparere eller fore-
bygge – er flere behandlere og spesialister 
svaret?». Arrangementet ble også streamet 
for de som ikke hadde anledning til å følge oss 
fysisk. Debatten kan sees i sin helhet her: www.
youtube.com/@homestartfamiliekontakten.

Vi fikk med oss stortingspolitikerne Kjersti 
Toppe (Senterpartiet), barne- og familie- 
minister, Abid Raja (Venstre), Utdannings-  
og forskningskomiteen, Tove Elise Madland 
(Arbeiderpartiet), Helse- og omsorgskomi-
teen og Guro Angell Gimse (Høyre), Leder 
av Høyres Kvinneforum. Debatten ble godt 
ledet av Inga Marte Thorkildsen, tidligere 
oppvekstbyråd og barneminister. Innledere 
fra arrangørsiden var Maria Kaino Holm 
fra HSFN, samt Gro Vatne Brean og Mette 
Schjelderup fra Landsforeningen 1001 Dager. 

Takk til en engasjert gjeng! Vi fikk drøftet 
løsninger på store samfunnsutfordringer, og 
hvor viktig dialog mellom det offentlige og 
frivilligheten er når det utarbeides strategier 
og innsatsplaner.

Under debatten sa Abid Raja at Home-Start 
burde finnes i hver eneste kommune i Norge, 
og at det burde utarbeides en stortingsmeld-
ing som ville styrke det forebyggende forel-
drestøttende arbeidet i Norge. Som en følge 
av dette la Venstre i oktober frem forslag til 
en stortingsmelding om forebygging i barns 
liv og foreldrenes psykiske helse, de første 
1001 dagene fra svangerskapet til barnet 
fyller 2 år. Dette var et arbeid vi fulgte tett 
gjennom høsten, gjennom dialog med poli-
tikere, besøk på stortinget og medieoppslag. 
Vi hadde også besøk på kontoret i oktober 
av statssekretær i Barne- og familiedepar-
tementet, Trine Fagervik, for å gi ytterligere 
kjennskap til med Home-Start Familiekon-
takten. Dette politiske arbeidet har gitt oss 
et større nettverk, og bredere kjennskap hos 
beslutningstakere og påvirkere rundt Home-
Start Familiekontakten, og tematikken vi jobber 
med rundt forebyggende foreldrestøtte.

Arbeidet fortsettes i 2023, og vi håper en- 
gasjementet vi ser hos politikere og fag- 
miljø kan føre til at vi sammen kommer et 
steg nærmere vår visjon, om at alle foreldre 
i en utfordrende fase får støtten de trenger 
for å gi barna gode oppvekstsvilkår.

DIGITALISERING
Høsten 2022 lanserte vi endelig vårt CRM-system. 
Løsningen er bygget i Microsoft Dynamics 365 CRM 
og levert av Knowit. Arbeidet med systemet har vært 
svært ressurskrevende og pågått siden starten av 
2021. CRM-systemet skal benyttes for oppbevaring av 
personopplysninger og kommunikasjon med eksterne 
aktører. Høsten 2022 ble benyttet til opplæring av 
koordinatorer slik at systemet skulle vært klart for bruk 
1. januar 2023.

NETTVERKSSAMLINGER
Vi gjennomførte 4 regionale nettverkssamlinger 
for HSF-koordinatorer i mars og mai i henholdsvis 
Sandefjord, Moss, Nes og Rana. Det var veldig fint 
å få anledning til og treffes igjen, etter 2 år med 
digitale nettverkssamlinger. Nyttig å dele erfaringer 
og reflektere sammen om blant annet oppfølging av 
familier som venter på en familiekontakt, rekrutter-
ing av frivillige familiekontakter, ressursgrupper og 
frivillighetsledelse. Takk til vertskapene på avdelingene 
som tok oss veldig godt imot!

ARENDALSUKA OG SAMFUNNSPOLITISK ARBEID
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AKTIVITETER | NASJONALT

Torsdag 12. mai inviterte vi til Familiekontak-
tens Dag, på Felix konferansesenter i Oslo, 
for å hylle våre fantastiske familiekontakter. 
Arrangementet ble også streamet til lokale 
arrangementer. Alexander Skadberg berg-
tok oss med sin formidlingsevne og sterke 
historie med foredraget «Fra problembarn til 

problemløser», musiker Rudi Myntevik under-
holdt oss med meningsfulle sanger, tidligere 
kultur- og likestillingsminister Abid Raja ga 
oss en oppløftende hilsen, og dyktige Hedvig 
Montgomery inspirerte oss med foredraget 
«Familien: Grunnsteiner i samfunnet». 

FAMILIEKONTAKTENS DAG KOORDINATORSAMLING
Forum for Nasjonalt Nettverk (FNN) ble gjennomført 
ved på Clarion hotel Trondheim i 5.- 7. september. Dette 
er en samling for alle landets koordinatorer. Forumet be-
nyttes til faglig påfyll, nettverksbygging og erfaringsut-
veksling. Med erfaringer fra 2021 ønsket vi også i 2022 å 
tilby en samling med 2 kvelder sammen, for å få tilbragt 
mer tid sammen til drøfting og relasjonsbygging.

På agendaen var politisk påvirkning med Snorre Valen 
og frivillighetsledelse med Stephen Sirris. Vi fikk også 
høre om HSF Bergen sitt prosjekt «Følgesvenn» av 
Gunn Skinlo, som retter seg mot innvandrerfamilier 
med barn med særskilte behov. I tillegg hadde HSFN 
en oppsummering av prosjektene HS+, «familier med 
barn med særskilte behov i HSF» og CRM, samt en 
status på de nye prosjektene «støtte til flyktninger i 
HSF» og «forskningsprosjekt i samarbeid med VID».

Den samlede tilbakemeldingen fra deltakerne var veldig 
god og koordinatorene setter stor pris på fellesskapet i 
HSF-nettverket. Takk til Trondheimsgjengen som tok 
oss vel imot, og som hadde forberedt et supert opplegg 
med byvandring og guidet tur i Nidarosdomen på dag 1.

JUBILEER
Flere avdelinger har markert jubileum i år og HSFN har vært så 
heldige å få deltatt på mange flotte feiringer. I november feiret 
Sunnfjord 5 årsjubileum, 10 årsjubileum ble feiret i Kristiansand 
i oktober, Hamar feiret 15 årsjubileum i mai og Øygarden i 
november, i OSF og Bergen feiret de 20 årsjubileum i henholdsvis 
august og september. 

Det er stort å få være med å feire at avdelinger fyller år. Det betyr 
en iherdig innsats fra frivillige familiekontakter gjennom flere år, 
dedikerte koordinatorer og gode samarbeidspartnere. Gratulerer 
så masse til jubilanter!

STAND PÅ KONFERANSER
I mai deltok vi med stand på fagdag for helsesykepleiere 
i Hedmark, med ca. 75 deltakere. I tillegg til Siv Andresen 
With fra nasjonalt kontor hadde vi også fått med oss Linda 
Soløst fra HSF Hamar til å bemanne standen og spre det 
glade budskap om Home-Start.

I september fikk vi bistand fra avdelingen vår i Stavanger 
til å organisere og bemanne stand på Helsesykepleierkon-
gressen. Både koordinatorene og familiekontakter bidro. 
Kongressen samlet ca 600 helsesykepleiere fra nord til sør 
i landet.

Felles erfaring fra begge konferansene var en stor interesse 
for Home-Start på standen vår, og mange som ønsket in-
formasjon om tilbudet.   
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AKTIVITETER | NASJONALT
 SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Vi var tidlig på året i kontakt med Sparebankstiftelsen DNB, for å sondere muligheten for å søke midler 
til oppstart av en ny avdeling, samt gjøre noe forskning på effekten av Home-Start familiekontakten, 
og da knyttet opp til Utenforregnskapet som kommunene bruker for å vurdere forebyggende tiltak.

Innen søknadsfristen gikk ut, hadde situasjonen i Ukraina eskalert, og vi forsto at det ville komme 
en flyktningestrøm i Europa, på grunn av krigen.     

Home-Start Familiekontakten Norge sendte derfor en søknad til 
Sparebankstiftelsen DNB om midler til tre prosjekter vi ønsket å 
gjennomføre. Det ble søkt om midler til å opprette en ny avdeling, 
til å styrke avdelinger med tanke på flyktningestrømmen som var 
ventet å komme, og til å forske på effekten av Home-Start. På 
våren kom gladmeldingen om at Home-Start Familiekontakten 
fikk innvilget 8 900 000 kr til dette arbeidet. Prosjektleder for real-
isering av prosjektene ble ansatt med oppstart 1. august. 

I slutten av august 2022 startet Home-Start et samarbeid med VID 
vitenskapelige høgskole, om det å forske på effekten av Home-
Start. Dette prosjektet er ved årsslutt fremdeles i en oppstarts-

fase, hvor vi har avtalt rammene rundt prosjektet, rolleavklaring, 
kontraktsignering o.l. Prosjektet er satt til å vare til 2025.

Home-Start har i 2022 også startet arbeidet med å opprette en 
ny avdeling, samt styrke 5 avdelinger med en 50 % stillingsressurs 
hver, som skal ha fokus på å tilby Home-Start til flyktningfamilier 
og følge opp disse. Oppstart av avdelingene er målsatt å være 
mars/april 2023. 

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet i disse spennende og men-
ingsfulle prosjektene.

Overrekkelse av midler hos Sparebankstiftelsen, mottatt av Siv Andresen With fra HSFN.
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AKTIVITETER FOR FAMILIENE 
I SAMARBEID MED GJENSIDIGESTIFTELSEN

I 2022 har Gjensidigestiftelsen igjen bidratt til å gjøre en stor for-
skjell for mange av våre familier, gjennom å bevilge midler til aktivi-
teter gjennom 3 ulike utlysninger. 

Til sammen er det registrert aktiviteter, gaver og støtte til omkring 
1600 barn i regi av Home-Start avdelinger i Norge, som er mulig- 
gjort på grunn av disse midlene i 2022. I tillegg har noen avdelinger 
søkt gjennom sine driftere direkte, slik at det totale antallet omfat-
ter et langt større antall barn. 

SOMMERAKSJON: 
NOE Å GLEDE SEG TIL I SOMMER

HSFN fikk tildelt kr. 854.800,- som ble videreformidlet til 5 lokale 
avdelinger som vi søkte på vegne av (Indre Østfold, Kongsvinger, 
Larvik, Trondheim og Øygarden). I løpet av sommeren var det 650 
totalt - hvorav 470 barn - som fikk glede av sommeraktivitetene i 
skoleferien finansiert av midler fra «Noe å glede seg til i sommer». 
Organisering av disse aktivitetene er ressurskrevende for avdelin-
gene, og kjernevirksomheten til Home-Start har alltid førstepri-
oritet. Det brukes nesten 600 frivillighetstimer på disse aktivitetene, 
som er bevis på det fantastiske engasjementet blant våre frivillige 
familiekontakter og hvor godt koordinatorene ivaretar dem. 

Familiene og barna som fikk glede av midlene fikk oppleve en som-
mer med et sårt tiltrengt pusterom fra en utfordrende hverdag, og 
det ble skapt mange fine sommerminner. Familier fikk utvidet sin 
kjennskap til hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt til å finne på posi-
tive aktiviteter sammen med barna. Mange av familiene er tilflyttere 
i sin kommune, så dette er en varig positiv effekt for de det gjelder. 
Det ble gjennomført familieleir og sommerleir på Solstrand Bruk, 
Mjuklia leirsted, Camp Svartstad, Foldvik familiepark og Camp Krag-
erø, samt rideleir med overnatting og «Utendørsveka». I tillegg en-
keltstående aktivitetsdager som felles dag i Prøysenland, badeland, 
trampolinepark, klatrepark, kino og hagefest med ansiktsmaling.

HSF Larvik arrangerte tur med familier til Skåtøy og vennskap oppstod blant de større barna.

Barn i Kongsvinger i aktivitet på Krogsrud gård med midler  fra “Alle skal med”.

AKTIVITETER | NASJONALT
 GJENSIDIGESTIFTELSEN

«Barna snakker om minnene når de har lagt seg. De sier «husker du 
at vi gjorde det og det? Husker  du at vi var sammen med henne?» og 
lignende. Det er bra. Når skolen begynner, kommer de til å  fortelle 
vennene om minnene. Det er bra de har noe fint å fortelle.» – Mamma
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«To år med avlyste eller sterkt reduserte fritidstilbud har satt sitt preg 
på frivillig sektor. Nå trenger vi et felles løft for å fylle lokalsamfunnene 
igjen med sosiale felleskap, inkluderende arenaer og mestrings- 
opplevelser. At flere skal få delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, 
som deltakere og frivillige.»   – Gjensidigestiftelsen

HSF Norge fikk tildelt kr. 295.000,- i denne utlysningen, fordelt på 
tre avdelinger som søkte om midler (HSF Indre Østfold, Øygarden 
og Kongsvinger). Her var det mange frivillige som bidro i gjennom-
føringen. Prosjektet var todelt; det ene gikk til sponsing av kontin-
genter for etablerte fritidsaktiviteter og det andre til opprettelse av 
egne tilbud. I overkant av 400 barn ble til sammen berørte av disse 
midlene, gjennom fritidsaktiviteter som svømming, dans, fotball, 
turn, familieleirer/aktivitetssteder, barneteater og medlemskap i 
DNT. Utstyr som for eksempel fotballsko ble også kjøpt inn, som de 
fikk beholde og kunne selge for å anskaffe seg «nytt» brukt. Barn 
fra lavinntektsfamilier fikk delta på fritidsaktiviteter de ellers ikke 
ville hatt midler til.

«Er det mulig, kan alle barna våre få hjelp til aktivitet?»  – Familie

Av egne aktiviteter (i tillegg til ukentlig ridekurs) ble tilbudet 
«Gårdsklubben» opprettet i Kongsvinger, med ridekurs inkludert 
transport for barn som hadde deltatt på rideleir i «Noe å glede seg 
til i sommer», med hester og trygge voksne på Krogsrud gård, som 
de kjente fra før. 

«Jeg som koordinator bisto flere søndager med skyss og deltakelse 
i Gårdsklubben, da dette var en ny aktivitet, foruten ridning fulgte 
gruppen opp med ulike aktiviteter gjennom høst og vinter som blant 
annet aking og snø skulpturer. Jeg ble ydmyk og stolt av barna, hva de 
fikk til sammen og for en samhørighet, samarbeid og respekt de viste 
hverandre.»    – Koordinator Nina Finsen, HSF Kongsvinger

«Tirsdan’ på Trøgstad» i Indre Østfold ble et veldig populært uken-
tlig etter-skoletilbud på det lokale biblioteket, med enkel og sunn 
servering. For mange barn, var dette ukens eneste aktivitet. På det 
meste deltok 100 barn, og aktivitetene har variert mellom interne og 
eksterne aktivitetsledere (Oslo reptilpark med medbragte reptiler, 
trylling, kreative hobby verksted og science show).

HSF Kongsvinger arrangerte rideleir, der 
barna fikk oppleve glede ved samhold med 
både mennesker og dyr.

Sommerleir på Ingelsrud gård for 
HSF familier i Kongsvinger.

GJENSIDIGESTIFTELSENS JULEAKSJON

2022 er det niende året HSFN deltok i juleaksjonen og fikk tildelt rekord-
høye kr. 500.000 som ble videreformidlet til 18 av våre lokale avdelinger. 
730 barn tilknyttet Home-Start i Norge fikk glede av midlene fra årets 
Juleaksjon. Juleaksjonen gjør det mulig for Home-Start Familie-
kontakten å bistå sårbare småbarnsfamilier med å skape en god jul 
for familien. Mange har ekstra dårlig økonomi i vinter på grunn av økte 
levekostnader, og har vært isolert og redusert sitt nettverk under 
pandemien. Flere av våre koordinatorer har arrangert hyggelige 
familietreff og aktiviteter ved hjelp av disse midlene, i tillegg til å 
handle julegaver til barna. Dette har bidratt til forsterkning av nettverk 
og gode opplevelser for familiene. Flere av familiene har uttrykt at de 
ikke hadde hatt råd til å kjøpe julegaver til barna uten disse midlene. 

HSF koordinatorene har gjort en grundig og god kartlegging lokalt for 
best mulig benyttelse av midlene. Det er årlig tradisjon og et godt innar-
beidet prosjekt hos flere avdelinger, som gjør det enklere å videreføre 
fra år til år. Juleaksjonen er under evaluering hos Gjensidigestiftelsen, 
og det blir spennende å se hvordan dette blir i 2023. HSF Norge er 
involvert i evalueringsarbeidet gjennom deltakelse på workshops hos 
Gjensidigestiftelsen. 

«Det er aldri noen som gjør noe ekstra for oss. Vi ble så overrasket, rørt 
og takknemlig. Jeg blir rørt bare av å snakke om det nå. Vi føler oss bare 
så heldige og spesielle liksom, så tusen takk for det.»   – Familie

I hovedsak har midlene avdelingene har blitt tildelt blitt brukt til å 
handle inn og dele ut julegaver til barna og gavekort til familiene. Noen 
avdelinger handlet ullklær til barna, og andre gaver etter helt konkrete 
gaveønsker fra familien. Det var utstrakt bruk av gavekort på store og 
små matbutikker, lekebutikker, kulturhus, kino og andre opplevelser, for 
å gi familiene fleksibilitet utfra hva de selv trengte til en god julefeiring. 
Responsen fra familiene har vært utelukkende positiv:

«Det er veldig godt å vite at ungene mine har vinterdresser som passer 
dem. Hadde det ikke vært for pengene vi fikk, måtte de ha brukt dresser 
som egentlig er et nummer for små. Dere vet ikke hvor mye det betyr. 
Jeg setter større pris på det enn jeg kan forklare.»    – Familie

«Tusen takk! Nå får jeg handlet julegave til gutten min til jul!»    – Far, som 
med tårer i øynene tok imot gavekort fra sportsbutikk

På vegne av alle familier, vil Home-Start Familiekontakten si tusen 
hjertelig takk til Gjensidigestiftelsen for disse midlene!

FRITID
ALLE SKAL MED 
– EN AKTIV FRITID FOR ALLE MED HSF

Julearrangement på Kongsvinger.
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 «I en familie som vi hadde kontakt med i etterkant av pandemi-nedstengningen (Corona) 2021 var det behov for å kontakte Home-Start. 
Familien hadde fått sitt 3. barn og mor var preget av nedstemthet etter fødsel. Familien hadde hatt store utfordringer vedrørende fars 
arbeidssituasjon (egen næringsdrivende) som var rammet hardt under nedstengningen. Belastningen dette medførte for familien ga 
utslag for bekymringer for økonomien og far følte på et stort press for både og støtte mor og holde hjulene i gang for bedriften. De hadde 
lite nettverk rundt seg. Etter at en familiekontakt fra Home-Start ble satt inn – merket familien en positiv støtte som bidro til både av-
lastning og en oppmuntring for hele familien. Med jevnlig oppfølging fra Psykisk Helse og Familiestøtte og med Home-Start Familiekontakten 
som tiltak inn ukentlig fikk familien den hjelpen som skulle til for å komme seg gjennom en utfordrende periode i småbarnsfasen. Vi ser 
at Home-Start Familiekontakten er en god ressurs for mange familier med små barn. Ved å ha tilgang på dette tilbudet i kommunen har 
vi et godt supplement til det som det offentlige hjelpeapparatet kan tilby». 
– Ansatt i Psykisk helse og familiestøtte, Lillestrøm

HVA SIER | SAMARBEIDSPARTNERE OM HSF?
 

Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra fagmiljøer innenfor helse- og omsorgssektoren som gjelder HSF sin inn-
sats, både fra fagpersoner ute i kommunene, men også fra nasjonale miljøer. Tilbakemeldingene er verdifulle, 
og understøtter vårt arbeid. HSF er et supplement til de offentlige tilbudene, og skal ikke være en erstat-
ning. HSF blir trukket frem som et konsept som fyller en rolle kommunene ikke selv har anledning til å ivareta. 
Avdelingene gir tilbakemelding om å ha et godt samarbeid med flere av byenes offentlige instanser. Til-
bakemeldingene er positive, og mange gir tydelige tilbakemeldinger på at de ser behovet for HSF sitt fore-
byggende familietilbud. Mange instanser og fagpersoner opplever HSF som et svært godt supplement til 
de allerede eksisterende tilbud. 

«Disse foreldrene trenger ikke flere møter på kontorer, de trenger 
noen som er der for dem og kan gi de litt rom til å hente seg inn.» 
– Kommunal samarbeidspartner, Bodø

«Kan utgjøre en stor forskjell for familien. Home-Start mener jeg er gull verdt!»  – Familie og nettverkstjenesten Asker

 Illustrasjonsfoto: Hom
e-Start Fam

iliekontakten
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«Jeg gikk av med pensjon i juni i år. De siste 5 årene fram til da hadde jeg en stilling som bl.a. innebar å være leder av BTI-team 0-6 i Arendal 
kommune. Her samlet vi aktører som kunne være støttespillere for familier som av ulike grunner hadde behov for hjelp og veiledning. Home-
Start har vært en svært viktig instans vi har kunnet invitere inn for bistand i så henseende. Vi har dessverre ikke tilstrekkelig hjelpeapparat i 
Arendal kommune som ville klare å dekke nettopp denne funksjonen. For meg personlig og som leder betød det mye å ha tilgang til tjenestene 
som Home-Start kunne tilby familiene. Av samme grunn akter jeg nå å gå inn som frivillig i Home-Start. Dette er nemlig noe av det mer men-
ingsfulle jeg kunne tenke meg å bruke krefter på, og jeg gleder meg»! – Britt M. Hansen, utdannet helsesykepleier og nylig pensjonist, Arendal

«Supert og godt samarbeid med både koordinator og Familiekontakt.» –  Barneverntjenesten Asker

«Hjelp som bryr seg- (ofte også lenge etterpå). Fleksibel og rask hjelp. Ubyråkratisk, lavterskel, ikke en søknadsprosess. Enkelte ganger er 
Home-Start kontakten eneste nettverk familien har. Varm hjelp som mange familier har vært takknemlige for». 
– Familie og nettverkstjenesten Asker

 

Tromsø Arbeiderforening deler hvert år ut Trivselsprisen til lag, foreninger eller enkeltpersoner som har bidratt til å skape trivsel og bedre 
miljø i byen. I år har styret i foreningen valgt å tildele Trivselsprisen til Home-Start Familiekontakten Tromsø som er en avdeling i Kirkens 
Bymisjon i Tromsø. 

Styrets begrunner tildelingen slik: «Siden 2004 har Home-Start vært en del av bymisjonens omsorgsarbeid for barn, unge og barnefamilier. 
Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger 
med familien. Frivillige familiekontakter gir ukentlig støtte og veiledning til en familie, tilpasset familienes behov. side 14 Styret i Arbei-
derforeningen mener at tiltaket bidrar til å skape trivsel og bedre miljø i Tromsø og vil med tildelingen også uttrykke en anerkjennelse for 
det betydelige frivillige arbeid som familiekontaktene utfører. Home-Start Familiekontakten Tromsø v/leder Julianne Karlstrøm tildeles 
derfor Tromsø Arbeiderforenings Trivselspris for 2022».

“Kristiansand kommune er opptatt av å forsterke og systematisere samarbeidet med frivillige organisasjoner, blant annet gjennom 
konkrete tiltak som Home-Start. Vi opplever at Home-Start fyller en viktig supplerende funksjon til de kommunale tjenestene”. 
– Kommunalsjef barn og familie, Kristiansand
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«Det er så godt å være frivillig i Home-Start! Jeg kjenner meg så sett og godt ivaretatt, blir fulgt så godt opp, tydelig, støttende og 
bestemt og kan ringe når jeg føler for det, en veldig god balanse for meg! »  – Familiekontakt, Drammen
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«Jeg opplevde kurset som lærerikt, opplysende og motiverende. Diskusjoner, veiledning, rollespill og felles konklusjoner gjennom hele 
kurset gjorde at jeg oppfatter meg godt rustet til å starte som familiekontakt. Kursansvarlige er kunnskapsrik, hun er flink å lære og 
veilede andre gjennom spennende og opplysende fagstoff.» – Familiekontakt, Karmøy

RESSURSGRUPPE  
HSFN har utarbeidet retningslinjer for hvem som bør sitte i en res-
sursgruppe/lokalt styre. Erfaringsmessig ser vi at de avdelingene 
som har ressursgrupper bestående av lokalpolitikere, samarbe-
idspartnere 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 til-
budet 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 avdelin-
gene. I tillegg har flere avdelinger hatt god nytte av portalen 
frivillig.no. Instagram er også tatt mer i bruk, selv om det er litt 
tidlig å se resultater av dette. Tilstedeværelse i lokalaviser gjen-
nom artikler og leserinnlegg, er også virkningsfullt for å formidle 
kunnskap om HSF. Av betalt markedsføring, er det størst grad 
Facebook-annonsering som benyttes.

Avdelingene er opptatt av synlighet i lokalsamfunnet gjennom 
tilgjengelige brosjyrer, flyers, plakater og roll-ups på aktuelle 
møteplasser. Andre tiltak som benyttes er stand på «markeds-
dager», «åpent hus», seminar med foredrag og 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.

ØKONOMI
Det er drifterne bak de lokale avdelingene som sørger for økon-
omiske midler til drift av avdelingen. I alle avdelingene er kom-
munene sterkt inne med driftsmidler. Det gjelder også der det er 
en organisasjon som er driftsansvarlig. Flere avdelinger søker også 
ulike stiftelser og legater om midler til å gjennomføre aktiviteter 
utover HSF sitt grunnkonsept.

PROSJEKTMIDLER  
I 2022 utlyste HSF Norge kr.100.000.- i prosjektmidler til «Nettverk 
og ivaretakelse av familier», med mål om å tilby familier sosiale 
møteplasser, med mulighet for nettverksbygging etter en lang-
varig pandemi. Avdelinger i Trondheim, Grorud (Oslo) og Tromsø 
fikk innvilget sine søknader, og frivillige/familiekontakter bidro i 
alle prosjektene som resurs. 

I Trondheim ble det arrangert fire treff i løpet av året, og familier 
som har truffet hverandre der har holdt kontakt utenom treffene. 
Koordinatorene erfarte at åpne treff gjorde at det var en god måte 
for å gjøre seg tilgjengelig for målgruppen og bidra til at de kom 
tidlig inn i familier som trengte støtte.

I Grorud holdt koordinator COS-kurs (Circle of Security) for sårbare 
småbarnsforeldre med lite sosialt nettverk, der frivillige passet 
barna mens foreldrene var på kurs. Foreldrene ga tilbakemelding 
om at det var godt å snakke om «vanskelige» ting og at man ikke er 
alene om å ha det slik, samt ga dem nyttige verktøy i foreldrerollen 
slik at barna skal utvikle god selvfølelse og føle seg sett av foreldre. 

I Tromsø ble et 3-årig prosjektet «Familiemiddag» igangsatt der 
barn og foreldre (spesielt aleneforeldre uten nettverk) ble invitert 
til middag annenhver tirsdag, der koordinator og frivillige også 
deltok. På denne måten har familier som venter på en familiekon-
takt fått et tilbud om et pusterom i hverdagen og en arena for forel-
drestøtte, erfaringsutveksling og nettverksbygging.   
 
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 sam-
men om å oppnå disse målene.

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 nasjonalt kontor. 
Som et resultat av vekst i organisasjonen økte antall koordina-
torstillinger fra 51 i 2021 til 68 i løpet av 2022. Koordinatoren er den 
første personen som familien kommer i kontakt med i HSF. Ved-
kommende skal sette seg inn i familiens behov, kunne viderefor-
midle til annen hjelp og støtte der HSF ikke er aktuelt, rekruttere 
frivillige og avholde kurs, samt koble familiekontakten til en familie. 

Koordinatorene har relevant utdanning som barnevernspedagog, 
helsesøster, sosionom, sykepleier, førskolelærer o.l. Mange ser 
behov for utvidet kunnskap, og tar videreutdanninger innen blant 
annet veiledning, flerkulturell forståelse, familieterapi, COS-P, 
ICDP mm. 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 fami-
liens 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 gi støtte til flere familier.

Koordinatorene må også være aktive i media lokalt, for rekruttering 
av nye frivillige. Alle nye frivillige må gjennomføre et forberedelse-
skurs før de blir familiekontakter. Den frivillige skal bli kjent med 
sine egne holdninger og verdier, og ved endt forberedelseskurs 
være en trygg voksenperson for familiene de skal besøke.
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VÅRE FRIVILLIGE - FAMILIEKONTAKTER
Våre frivillige er gullet i virksomheten. Tiden de gir til andre settes 
utrolig stor pris på. Det skapes mange magiske hverdagsøyeblikk 
rundt om i hjemmene familiekontaktene besøker. I 2022 har HSFN 
hatt 836 aktive familiekontakter, vi har også noen familiekontak-
ter som har valgt å ta pause fra oppdrag i en periode av ulike år-
saker, det kan være sykdom, livssituasjon, mye på jobb etc. I 2022 
hadde vi 298 familiekontakter på pause. Noen avdelinger oppgir 
at det kan være en konsekvens av pandemien at det tar lengre tid 
for familiekontaktene å komme i gang igjen.
 
I tillegg til å avholde forberedelseskurs gjør koordinator et hjem-
mebesøk hos den frivillige, enten i forkant av kurset eller underveis. 
Gjennom kurset og samtalen under hjemmebesøket, blir koordi-
nator kjent med den frivillige, slik at det blir en god kobling til familien 
de skal besøke etter endt kurs. Den frivillige har taushetsplikt og 
må levere politiattest.

Familiekontaktene våre er godt kompetente og reflekterte men-
nesker. Mange har arbeidet i barnehage, skole, eller på helsestas-
jon 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. De får 
også delta på ulike kurs, som gir dem økt innsikt og kompetanse. 

Det er viktig for HSF at det bygges et nettverk også for familiekon-
taktene, og det jobbes for at familiekontaktene føler en tilhørighet til 
HSF. Det sosiale fellesskapet mellom familiekontaktene blir styrket 
gjennom blant annet invitasjoner til sommer- og juletreff, teater og 
kino, med mer. Koordinatorene viser stor kreativitet for å bevare og 
vedlikeholde engasjementet til den enkelte familiekontakt. 

«Veien blir til underveis. Har lært mye. Ønsker i størst mulig grad 
å være en profesjonell utgave av mitt personlige jeg. Er veldig bra 
bevisstgjøring som har vært gjennom hele kurset.» 
–  Familiekontakt, Karmøy

FORBEREDELSESKURS 
Alle nye frivillige som ønsker å bli familiekontakt i HSF gjen-
nomfører et forberedelseskurs på minst 20 timer før de blir 
godkjent som familiekontakter. I 2022 ble det totalt avholdt 
77 forberedelseskurs med til sammen 391 kursdeltakere og 
dette resulterte i 365 nye familiekontakter. Det er 100 flere 
nye frivillige familiekontakter en året før, mest sannsynlig 
har det en sammenheng med at vi ikke vært så påvirket av 
pandemien dette året som i 2021, samt at vi har økt i antall 
avdelinger. De fleste som kommer på kurs oppgir at de er 
rekrutterte gjennom frivillig.no, i media på reklamefrie dager, 
Facebook, hjemmeside og jungeltelegrafen. 

*GRAFEN VISER UTVIKLINGEN AV ANTALL AKTIVE
 FAMILIEKONTAKTER, FRA ÅR 2000 TIL 2022  
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* Med “aktiv familiekontakt” menes kun de som har vært i oppdrag. I 2021 har des- 
sverre flere  familiekontakter ikke hatt muligheten til å være i oppdrag pga covid-19.

HSF | FAMILIEKONTAKTER
836

Ferdig kursede familiekontakter på Karmøy.
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KJØNNSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE

 KVINNER
 MENN

FAMILIEKONTAKTER MED/UTEN  
FORELDREERFARING

 MED FORELDREERFARING
 UTEN FORELDREERFARING

ALDERSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE

 18 - 24 ÅR
 25 - 34 ÅR
 35 - 44 ÅR
 45 - 54 ÅR

 55 - 64 ÅR
 65 - 74 ÅR
 OVER 74 ÅR

YRKESSTATUS PÅ FAMILIEKONTAKTENE

 YRKESAKTIVE
 PENSJONISTER
 ANNET
 STUDENTER

5%

4%

95%

2%

84% 16%

FAMILIEKONTAKTER HAR BESØKT FAMILIER 836

36%50% 5%9%

29%

29%

18%

10%

8%

«Kurset var lærerikt på flere måter. En del var nytt, alltid kjekt å lære nye ting. En del var «oppfrisking» av min utdannelse og kurs jeg 
har tatt, greit å få frem igjen etter at det har ligget i dvale. En del var ekstra givende pga. diskusjonene/nye innfallsvinkler i gruppen. 
Kursleder og - deltakere oss imellom hadde en veldig god tone fra starten, føler vi fikk god kontakt, det ble gitt god tid til å utveksle 
erfaringer, meninger og kunnskap. Liker at det ble tid og anledning til å bli bedre kjent, mer som en sosial sammenkomst enn et 
«pålagt kurs», tiden fløy, vi ble godt sammensveiset, noe som er et gode fremover når vi kanskje kan trenge støtte/rådgivning
/hjelp fra gruppen vår.»  –  Tilbakemelding etter kursslutt fra (Kursdeltaker Karmøy)
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FORBEREDELSESKURS FOR NYE FAMILIEKONTAKTER
I 2021 gjennomgikk forberedelseskurset vårt en revidering, og vi 
lanserte et ferdig oppsatt kurs over 6 kursdager. Vi er godt i gang med 
å innføre dette på samtlige av våre avdelinger. Kurset skal bidra til at 
den frivillige øker kunnskapen og arbeidsmetoden til Home-Start, bli 
bedre rustet til å møte familiene og få forståelse for hvilken betydning 
familiekontakten har for familiene. Gjennom kurset skal kursdeltak-
erne få øve på samtaleferdigheter, sette grenser for seg selv og det å 
styrke foreldre uten å «ta over». Kurset har også et mål om å skape et 
nettverk for familiekontaktene.

Våre familiekontakter knytter seg til familiene i et tidsrom som går over 
6 måneder. Det gjør at de frivillige som melder seg til HSF er dedikerte 
og engasjerte, og det forplikter også HSF med god og tett oppfølging 
av våre familiekontakter. 

Kursdagene tar for seg følgende temaer:
• Introduksjon av Home-Start
• Familieliv og oppvekst
• Kommunikasjon med barn og foreldre
• Rammer og engasjement som familiekontakt
• Å styrke foreldrene
• Å styrke sosiale nettverk

«Lærerikt både i forhold til rollen som familiekontakt, men også 
privat. Veldig god stemning i gruppa. Koordinatoren er faglig dyktig 
og har vært et naturlig samlingspunkt og gledesspreder.»  

– Familiekontakt, Karmøy

«Et grundig og lærerikt kurs som satt i gang prosesser og tanker. 
Koordinator er grundig og trygg i rollen, det vil oppleves trygt å 
kontakte henne i situasjoner som kan oppstå. Gruppa vi har hatt 
har vært utrolig fin.»  – Familiekontakt, Tønsberg  

HVA SITTER FAMILIEKONTAKTENE IGJEN MED I SITT ARBEID? 
Våre 836 aktive familierkontakter føler seg nyttige 
og som en del av noe viktig, slik de best beskriver selv:

«Dette har gitt meg så mye. Jeg hadde aldri trodd det kom til å 
berike min hverdag på denne måten.»
– Familiekontakt, Tromsø

«Jeg har lekt med barna så foreldrene fikk litt avlastning, og hatt te 
og samtale med foreldrene etter at barna var i seng. Dette arbeidet 
er så berikende for meg selv! Alltid koselig å komme til disse 
nydelige familiene vi får lov til å bli kjent med.» 
– Familiekontakt, Kristiansand

«Å bli frivillig i Home-Start er noe av det beste jeg har gjort for meg 
selv på lang tid! Jeg gir litt av min tid- men får så utrolig mye igjen! 
Familien er takknemlig og ydmyk for at noen vil gi av sin tid til dem, 
noe som gjør en forskjell for dem i en tøff og travel hverdag. Jeg får 
bli kjent med mennesker som viser meg tillitt ved at jeg får hjelpe/
støtte dem, som å passe det mest dyrebare de har, nemlig barna 
deres! For meg finnes det ikke noe bedre og viktigere å bruke tid 
på enn å være sammen med barn. Jeg gleder meg til hver gang jeg 
skal til familien min og de er utrolig takknemlige for at jeg kommer! 
Kan det bli bedre?» – Familiekontakt, Arendal

«At det å bli familiekontakt skulle gi meg så mye personlig var jeg 
ikke forberedt på. Jeg storkoser meg, og det har vært et av ukens 
høydepunkter.»  – Familiekontakt, Grorud

«Jeg vet at familien er fornøyd og at hjelpen har betydd mye for 
dem for det utrykker de, men jeg vet ikke om de skjønner hvor mye 
de har betydd for meg». «Det kan være utfordrende til tider, men jeg 
stortrives.»   – Familiekontakt, Tønsberg

«Barna gir meg så mye glede. Jeg har blitt som en bonus bestemor. 
I går strikket jeg plagg til jentene og dukkene deres.»   – Familiekontakt, 
Molde

«Givende og lærerikt, Godt å føle at man kan gjøre en forskjell for 
andre. Gøy å følge utviklingen til barnet.»    – Familiekontakt, Drammen

HSF | FAMILIEKONTAKTER

Familiekontaktens hverdag hos familie i Stavanger.

Tur med familiekontakter til Hovedøya juni 2022.
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Båltur for familiekontaktene i Hamar.

Julesamling for 
familiekontaktene i 

Tønsberg.

Påskeverksted på Alna /Østensjø.
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VÅRE FAMILIER
Målgruppen for HSF er småbarnsfamilier med minst et barn under 
skolealder. I 2022 har 1104 familier fått støtte av HSF. I disse famil-
iene er det 2307 barn som fått glede av tilbudet. Behovene til fam-
iliene er ulike, og avhengig av livssituasjonen de er i. Behovene kan 
være knyttet til flerfødsler, ensomhet, samlivsbrudd, manglende 
nettverk, barn med særskilte behov og psykisk eller somatisk syk-
dom hos foreldre. Det sentrale med HSF er at det er et forebyggen-
de lavterskeltilbud der familiene selv definerer hva de trenger hjelp 
og støtte til for å bedre livssituasjonen. Grunnprinsippet er at fami-
liekontakten skal gi støtte i hverdagen i familiens eget hjem, slik at 
familien kan finne igjen gleden og mestring i eget familieliv. 

«Jeg er blitt styrket, blitt mer trygg og sikker på meg selv som mor 
og menneske, og blitt mer takknemlig og glad for at det finnes folk 
som vil hjelpe oss. Det er veldig stort og fint at familiekontakten har 
kommet så regelmessig og betingelsesløst. Hun har gitt oss mye 
varme og støtte.»  – Mor i en familie

Tilbakemeldingene vi får fra familiene er at vi er fleksible, tilg-
jengelige, ubyråkratiske og at vi gjør det enkelt. Det er kort vei til 
hjelp, og vi kan gjøre noe konkret for familiene. Mange familier 
beskriver at familiekontaktene har gjort en forskjell og at de setter 
stor pris på støtten de har fått fra et medmenneske. 

«Familiekontakten har hjulpet oss til å få det lettere.»   – Familie

Oppdragene vi har i familiene varer i 6 måneder. Så ser vi at noen 
familier har mer komplekse og sammensatte utfordringer, hvor det 
er et tydelig behov for hjelp og støtte over en lengre periode. Der det 
er hensiktsmessig og ressursmessig mulig, hender det at vi utvider 
perioden familien mottar hjelp og støtte fra Home-Start. 

Det er ofte en stor bøyg for familiene å søke hjelp fra offentlige tje-
nester, og i økende grad ser vi at koordinator og familiekontakter blir 
viktige bidragsytere, slik at familiene får den nødvendige støtten de 
trenger i en periode.

«Det har vært veldig positivt å få hjelp. Nå føler jeg at jeg kan puste 
igjen!» – Mor i en familie

«Det er jo en gave å få en familiekontakt.»  – Familie

307 av de 2307 barna som bor i familier som fikk støtte av en 
familiekontakt i 2022, er barn med særskilte behov. Disse 
barna har til sammen 331 søsken. 51 % er barn med 2 norsk-
fødte foreldre, 35 % er barn som har innvandrerbakgrunn 
og 14 % har blandet bakgrunn.

«Dette er så bra, familiekontakten er fantastisk. Gutten liker så godt 
å være sammen med henne, de er mye ute, og hun får ham til å 
oppleve verden»  – Alenemor med nedsatt funksjonsevne

HSF | FAMILIER

Barneyoga i Indre Østfold.

Hverdagsaktivitet hos familie i Stavanger.Tekstilverksted med familier i Stavanger

«Tenk at noen har lyst å komme og være sammen med oss hver uke! Det er så fint, og ungene gleder seg veldig.»  – Familie
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FORELDRENES SIVILSTATUS

 GIFT/SAMBOER
 ALENEFORELDER

1104 FAMILIER

2307 

FAMILIENS BAKGRUNN

 FAMILIER HVOR BARNA ER NORSKFØDTE, 
 MED 2 NORSKFØDTE FORELDRE

 FAMILIER HVOR BARNA HAR 
 INNVANDRERBAKGRUNN

 FAMILIER HVOR BARNA HAR FORELDRE 
 MED BLANDET BAKGRUNN

HVILKE UTFORDRINGER HAR FAMILIENE?

91%  Avlastning

37%  Nettverk

32%  Foreldrestøtte

5%  Annet 

ASYL/FLYKTNINGSTATUS 
Basert på familiene med innvandrerbakgrunn
• 2  familier som bor på transitt eller asylmottak
• 46  bosatte flyktningfamilier som følger introduksjonsprogrammet

ALDER PÅ BARNA I FAMILIENE

 BARN  0 - 2 ÅR
 BARN  3 - 6 ÅR
 BARN  7 - 12 ÅR
 BARN  13 ÅR OG ELDRE

«Å vite at «Sara» var der var som eit anker, eit haldepunkt, som gjorde det lettare å klare kvardagen; eg visste at det var nokon 
der om eg trengte det.» – Mor etter avsluttet oppdrag

18%51%

38% 36% 20% 7%

42%58%

31%

BARN  

HVA ØNSKER  FAMILIENE STØTTE TIL? 
56%  Familier med manglende/ dårlig fungerende nettverk

40%  Familier med aleneforeldre

29%  Familier hvor foreldre har særskilte behov

23%   Familier med barn med særskilte behov
14%  Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase
11%  Familier med flerfødsel
7%   Annet

«For oss er det nok at hun (familiekontakten) bare er her, det gjør en forskjell.» – Familie
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VARIGHET AV OPPDRAG

 ANTALL OPPDRAG I  0 - 6 MND
 ANTALL OPPDRAG I  7 - 12 MND
 ANTALL OPPDRAG MED VARIGHET OVER  12 MND

HVEM HENVENDER SEG PÅ VEGNE AV FAMILIENE - HENVENDELSER TOTALT 1851

61% 33% 6%

FAMILIEN SELV –  753
HELSESTASJON  –  518

ANDRE  –  219 
BARNEVERNTJENESTEN  –  118

PSYKISK HELSEVERN  –  72
FLYKTNING- OG/ELLER ASYLINSTANSER  –  46

SYKEHUS  –  44
BARNEHAGE  –  38

FAMILIEVERNKONTOR  –  23
SKOLE  –  13

FASTLEGE  –  4
PPT  –  3

• Helsestasjon (14%)

• Barnevern (14%) 

• Familievernkontor (10%) 

• PPT (11%) 

• Psykolog (23%) 

• Andre (28%)

• Helsestasjon (10%) 

• Barnevern (13%)  

• Familievernkontor (9%)

• PPT (12%)  

• Psykolog (21%) 

• Andre (34%)

40,7%
28,0%

35% av familiene totalt er registrert å ha mottatt annen form 
for hjelp/veiledning/avlastning etter at de startet med HSF. Fra:

54% av familiene er registrert å ha mottatt annen form for hjelp/
veiledning/avlastning før de startet med HSF. Fra: 

170 familier har hatt besøk av koordinator, men det har ikke blitt aktuelt med familie-
kontakt. 250 familier har hatt besøk av koordinator og venter på familiekontakt ved 
årsskiftet. 126 familier har ikke hatt besøk av koordinator enda og venter på både 
koordinatorbesøk, og ev familiekontakt ved årsskiftet.

«Tusen takk for at jeg fikk være med på denne hytteturen. Her har jeg fått mange nye venner, sånne gode venner som jeg ikke har hatt 
siden jeg kom til Norge for flere år siden!»  – Tilbakemelding til koordinator fra gutt i en familie
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FAMILIER OG BARN SOM HAR FÅTT HJELP OG STØTTE FRA HSF FRA ÅR  TIL ÅR:
Grafen viser antall  FAMILIER    og antall BARN    - fra år 2000 hvert år frem til 2022.
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ET SUPPLEMENT TIL DET OFFENTLIGE
I flere tilfeller opplever vi at familier har behov for støtte og oppføl-
ging, men ikke oppfyller kriteriene for hjelp fra det offentlige. Mange 
HSF-avdelinger strekker seg langt for å finne riktige hjelpetilbud 
til familiene, og har god nytte av et bredt nettverk, som kan bidra i 
tillegg til familiekontaktene. Det er allikevel slik at mange familier al-
lerede har kontakt med det offentlige hjelpeapparatet før de mottar 
støtte fra HSF, og dette tyder på at HSF fremdeles fyller rollen som 
et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

«Tenk at de finnes noen som gjør dette frivillig.»  – Familie

ØVRIGE TILBUD TIL HSF-FAMILIENE
De fleste HSF-avdelinger har i tillegg andre tilbud til familiene, 
utover grunnkonseptet som er hjemmebesøk. Tilbudene er enten 
i egen regi, eller avdelingen har kontakt med andre lag, foreninger 
og stiftelser, som ønsker å tilrettelegge for ulike aktiviteter og ar-
rangementer for våre familier. Dette er blant annet veiledning, turer, 
ferier, teater, kino, gaver, aktiviteter, verksteder og samlinger. Flere 
av disse tilbudene har en nettverkstanke som utgangspunkt, og et 
bidrag til mindre utenforskap og barnefattigdom, som er et økende 
samfunnsproblem. 

Påskeverksted med familier i Trondheim. Tur med familier i Stavanger til Camp Lyngdal.

Hverdagsaktivitet hos 
familie i Stavanger

«Vi har fått veiledning på hvordan vi skal gjøre det med barna, men fikk det ikke helt til likevel. Men da vi så hvordan familiekontakten vår 
gjorde det, da skjønte vi at vi kan også greie det.»  – Familie



32     |   ÅRSRAPPORT 2022   |        

BAKGRUNN FOR PILOTPROSJEKTET 
HSF sitt familiestøtteprogram gir tidlig hjelp og støtte til småbarns-
familier som selv ønsker dette. Målgruppen er familier med mini-
mum ett barn under skolealder. Vi har de senere årene merket en 
økende etterspørsel fra familier som faller utenfor HSF sin definerte 
aldersgruppe. I juni 2018 vedtok styret i HSFN å starte opp med pi-
lotprosjektet Home-Start+, et tilbud rettet mot familier med barn i 
skolealder. I England og Nederland har Home-Start hatt tilsvarende 
erfaring, og har svart på dette ved å tilby Home-Start+ på enkelte 
avdelinger.

Home-Start+ skiller seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved å yte 
hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. HSF hjelper al-
lerede mange familier med barn i denne aldersgruppen, da de også 
har et barn under skolealder og derfor faller inn under det ordinære 
HSF-tilbudet. HSF har med dette opparbeidet god erfaring ved å 
bruke familiekontakter i familier med eldre barn.

Gjennom en prosjektperiode på 3 år ønsket HSFN å vurdere om 
Home-Start+ kan være et supplerende tilbud for eksisterende 
HSF-avdelinger, for familier med barn i grunnskolealder. Styret i HSFN 
godkjente 5 avdelinger til pilotprosjektet Home-Start+. Fire av disse 
startet opp tilbudet fra 2019 og en avdeling startet opp fra 2020. 
Avdelingene som deltok i prosjektet var HSF Bærum, HSF Larvik, HSF 
Indre Østfold, HSF Moss/Råde/Våler og HSF Oslo Sanitetsforening.

ERFARINGER FRA PILOTPROSJEKTET
Erfaringer fra pilotprosjektet er at tilbudet er etterspurt, og at fami-
liekontaktene ofte er positive til å bidra inn i familier med eldre barn. 
En fellesnevner for oppdragene har vært å inkludere barn i fritidsak-
tiviteter, bygge nettverk og gi foreldrestøtte, for eksempel ved bar-
nas skolearbeid. 

Det har vært signifikant flere aleneforeldre blant familiene i HS+, sam-
menliknet med i HSF. Det er også flere familier i HS+ som har kontakt 
med spesialisthelsetjeneste og barneverntjeneste, og det er flere 
foreldre med særskilte behov. Rapportene viser at arbeidet kan være 
ressurskrevende, og at oppdragene var av betraktelig lengre varighet 
enn oppdrag i ordinær målgruppe for HSF. Samtidig uttrykker flere at 
de skulle ønske oppdraget varte lengre, og at flere hadde utfordringer 
som ikke lot seg endre innenfor rammene av HS+.

Verdien av å ha en ekstra voksen å støtte seg til, snakke med og dele 
utfordringer og gleder med kan likevel virkelig være betydningsfull, 
også for familier med eldre barn:  

Det som skiller seg mest ut i forhold til rekruttering av familiekon-
takter, er andelen menn som blir familiekontakt i HS+. Det siste året 
i prosjektet er hele 21% av familiekontaktene i HS+ menn, mot 5% i 
HSF totalt. 4 av 5 prosjektavdelinger har en økning i andel menn som 
familiekontakter. Avdelingene opplever at dette kan ha med å gjøre at 
menn kan ønske seg mer aktive oppdrag der de finner på aktiviteter 
sammen med barna.

Innenfor prosjektperioden har det totalt vært gjennomført oppdrag 
av 63 familiekontakter, i 70 familier med 145 barn. Avdelingene har 
mottatt over 123 henvendelser totalt. Den ene avdelingen har ikke 
registrert antall henvendelser, men beskriver i rapporten at de har 
mottatt flere henvendelser enn de har hatt kapasitet til å håndtere.

Fra 2019 til 2021 ble det gjennomført et pilotprosjekt i 5 avdelinger, hvor man utvidet tilbudet 
om HSF også til familier med barn fra 6-16 år, pilotprosjektet fikk navnet Home-Start+. I 2022 
ble det gjennomført en evaluering av pilotprosjektet, og levert prosjektrapport til styret i 
HSFN som skulle ta stilling til eventuelt videre arbeid med målgruppen. Prosjektrapporten 
kan leses i sin helhet på våre hjemmesider: www.homestartnorge.no 

EVALUERING | PILOTPROSJEKTET 
 HOME-START+

«Jeg har vært mye ensom og vi er så isolert, besøket av en venn en gang i uka har vært mitt lyspunkt. Det har betydd så mye 
for oss.»  – Tilbakemelding fra familie

 Illustrasjonsfoto: Hom
e-Start Fam

iliekontakten
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VEIEN VIDERE
Uvissheten rundt hvor stor påvirkning pandemien hadde på erfarin-
gene man fikk i prosjektperioden, gjorde at det ble en utfordring å 
konkludere ensidig i den endelige rapporten.

Rammene HSF har i grunnkonseptet fremstår ikke helt tilstrekkelig for 
å tilfredsstille målgruppens behov i HS+. Spørsmålet da blir om tiden 
kunne vært brukt på en annen måte. Kanskje passer ikke rammene, 
og den opprinnelige tanken rundt konseptet, til akkurat denne mål-
gruppen? Det er likevel ingen tvil om at det er store behov, og at det  

 
finnes hull i det offentlige tilbudet til målgruppen, som ved tilpasning 
og innramming av tilbudet HSF gir, kan være spennende å utforske 
om organisasjonen kan bidra til å fylle.

Hvorvidt dette bør utforskes videre i en utvidet prosjektperiode er 
noe HSFN og styret i HSFN vil ta en vurdering på i løpet av 2023. Dette 
må vurderes i forhold til interesse for å delta i videreføring av pros-
jektet blant avdelingene, samt hvorvidt man kan innhente tilstrekkelig 
ressurser for god gjennomføring.
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BEGREPSBRUK I STADIG ENDRING 
Navnet på prosjektet de første årene var: “HSF til familier med 
kronisk syke barn og barn med funksjonsnedsettelse”. Dette ble i 
2016 endret til “Familier som har barn med særskilte behov”. Be-
grepsbruk er i stadig endring, og det er viktig at vi som jobber med 
målgruppen er bevisste på dette.  Siden oppstarten av prosjektet i 
2005 har man benyttet mange ulike begreper både i HSF, barne-
hager, skoler, hjelpetjenesten og andre, som for eksempel “sær-
skilte behov”, “spesielle behov”, “funksjonsnedsettelser”, “ned-
satt funksjonsevne” med flere. 

Målgruppen omfavner en bredere gruppe i HSF enn i mange andre 
hjelpeinstanser som møter brukergruppene som betegnelsene over 
kan omfavne ettersom HSF også ivaretar barn uten diagnoser. Det er 
derfor utfordrende å finne et universelt begrep vi kan benytte, men 
vi har kommet frem til at vi i dag ønsker å benytte begrepet: «Barn og 
familier med sammensatte behov». 

Av og til møter vi familier som reagerer på å bli “satt i bås”. Familier 
som gir uttrykk for at de opplever å bli stigmatisert på grunn av barnas 
diagnoser/behov. Dette vil alltid være en utfordring, noe man trenger 
å reflektere rundt, samtidig som at det er en kjensgjerning at disse 
familiene mottar ekstra hjelp og støtte nettopp på grunn av at deres 
barn har andre behov enn de fleste andre barn har. I tillegg har vi gjen-
nom prosjektet også møtt foreldre som selv har funksjonshindringer, 
og i tillegg har barn med sammensatte behov. Disse familiene vil 
ha enda mer behov for tilrettelegging og hjelp, og har i likhet med 
andre foreldre også behov for foreldrestøtte. Vår opplevelse er at 
disse familiene ikke har et godt nok tilbud gjennom det offentlige 
hjelpeapparatet, og dette bør synliggjøres mer.

SPOR AV GYLNE ØYEBLIKK
Rapporten som fikk navnet «Spor av gylne øyeblikk», presenterer 
bakgrunn for det opprinnelige prosjektet fra Barne- og familiede-
partementet, samt funn og erfaringer Home-Start Familiekontakten 
(HSF) har gjort i årene 2005 til 2020, fra prosjektfase og frem til da-
gens status, hvor arbeidet med målgruppen ansees som en integrert 

del av organisasjonens arbeid. Den gir også noen tanker og refleks-
joner rundt arbeid med målgruppen i årene fremover. 

Mellom 2005 og 2020 har 3.295 barn i målgruppen fått hjelp og 
støtte gjennom Home-Start Familiekontakten. Arbeidet med pros-
jektet har gitt de ulike avdelingene og HSFN betydelig kunnskap om 
målgruppen, både om barna, men også familie, venner og nettverket 
rundt. Man har også fått en innsikt i tilbudet fra det offentlige hjelpe-
apparatet og andre organisasjoner. 

ERFARINGER FRA PROSJEKTET
Noe vi erfarte var behovet for å bruke mer tid i oppfølging av prosjekt-
familier enn andre familier i HSF. Eksempelvis i form av flere og lengre 
hjemmebesøk, hjelp til søknadsskriving, samarbeid med barnehage, 
skole og barnevern m.m. Koordinatorer har erfart at det kunne være 
en styrke for foreldrene om man var med på møter i ansvarsgrupper, 
men det var ikke ønskelig at man som koordinator var med som fast 
medlem.

For familiekontaktene kunne personlig erfaring med kronisk syke 
barn / barn med funksjonsnedsettelser være både en styrke og en 
svakhet. Derfor så man viktigheten av tett oppfølging og veiledning. 
For å forebygge utslitthet og faren for å miste familiekontakter, pekte 
man også på at hyppig kontakt mellom koordinator og familiekontakt 
var viktig.  

Flere instanser meldte at familier var mer mottakelige for hjelp etter 
at HSF hadde vært inne i familien. Man så imidlertid at det var nød-
vendig med en rolleavklaring i forhold til hjelpeapparatet, slik at de 
skulle forstå hvordan HSF jobber, at familiekontakter ikke er ansatte.
Hvor mye hjelp familiene hadde fra det offentlige hjelpeapparatet 
varierte. Dette var avhengig av hvilke utfordringer barna hadde; der-
som det forelå diagnoser oppfylte man lettere kravene for å få hjelp. 
Var barnet under utredning eller hadde mer udefinerbare atferdsvan-
sker så man ofte at familiene måtte vente lenger på å få hjelp. Barn 
med funksjonsnedsettelse fikk ofte lovpålagt hjelp, men det fikk ikke 

Som en del av strategiarbeidet med kvalitetssikring ble det i 2022 gjennomført en evaluering av 
arbeidet i organisasjonen med barn og familier med sammensatte behov. Prosjektrapporten er 
skrevet på oppdrag fra Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN), av tidligere koordinator i HSF 
Bergen, Nina Rekkebo, og kan leses i sin helhet på våre hjemmesider www.homestartnorge.no .
 
Barne- og familiedepartementet (BFD) henvendte seg høsten 2004 til Home-Start Familiekontakten Norge, med et ønske om at vi skulle ut-
vikle et prosjekt, med sikte på å gi et bredere tilbud om støtte og hjelp til familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne. 
HSFN ble forespurt fordi de, gjennom deres avdelinger med frivillige hadde høstet gode erfaringer med å komme i kontakt med de familiene 
Barne- og familiedepartementet ønsket at de skulle støtte og styrke tilbudet til. I årene mellom 2005-2020 har avdelinger i HSF fått drifts-
midler for å jobbe ekstra med målgruppen.

EVALUERING | BARN OG FAMILIER MED
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søsken. Søsken kunne ofte føle seg oversett, og foreldre fikk dårlig 
samvittighet for å ikke følge opp søsken godt nok. En familiekontakt 
kunne gi oppmerksomhet til disse søsknene.

For familier kunne det være svært belastende og tidkrevende å vente 
på en utredningsprosess, her erfarte man også at HSF kunne komme 
raskt inn og hjelpe/støtte familien. Man påpekte igjen viktigheten av 
at HSF ikke skulle være i stedet for lovpålagt hjelp, og dermed forsikre 
seg om at det offentlige tok sin del.

FAMILIER MED INNVANDRINGSBAKGRUNN
I 2020 fikk 217 barn i målgruppen hjelp og støtte fra HSF. Av disse 
hadde 41% innvandrerbakgrunn. Dette er altså en betydelig gruppe, 
og man har erfart gjennom mange år at disse familiene har ekstra 
belastninger i tillegg til belastningene de norske familiene har. HSF 
Bergen har siden 2017 drevet prosjektet “Følgesvenn”, der målgrup-
pen er innvandrerfamilier med barn som har særskilte behov. De har 
blant annet opprettet et foreldrenettverk der de møtes jevnlig og 
utveksler erfaringer, og tilbakemeldingene fra foreldrene har vært 
svært positive. Familiene ga tilbakemelding om at det var verdifullt å 
få en familiekontakt hjem til seg, ikke minst i møte med det offentlige. 
Foreldrene kunne få hjelp til søknadsskriving, koordinator kunne delta 
på møter med det offentlige, eller hjelpeapparatet og familien fikk 
språktrening med mer.

Man opplevde også at innvandrerforeldre ble mer mottakelige for å 
ta imot hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet etter å ha hatt hjelp 
og støtte fra HSF. Foreldre med funksjonshemmede barn fortalte om 
følelser av skyld og skam, og koordinatorene erfarte at disse famil-
iene gjerne behøvde flere hjemmebesøk og mer tid til å skape relas-
joner med koordinator/familiekontakt. HSF bidro til at familiene ble 
mer integrert gjennom å tilby aktiviteter der familiene kunne treffe 
andre i samme situasjon.

BEHOV OG RESSURSER
Det har vært nødvendig med tilskudd av midler for å kunne fok-
usere ekstra på målgruppen. Etter avsluttet prosjekt har man en 

kunnskapsbank både nasjonalt og avdelingsvis rundt hvordan man 
best kan møte og hjelpe disse familiene. Alle avdelingene jobber i dag 
med målgruppen, selv om det var utvalgte avdelinger som mottok 
midler i årene 2005-2020.

Innenfor prosjektperioden fikk enkeltavdelinger tildelt midler til en 
ekstra koordinatorstilling for tre år av gangen, for å jobbe med mål-
gruppen. Man ønsket at kommunen/organisasjonen på sikt skulle 
skaffe egne midler etter de tre første årene var over, men dette viste 
seg å være vanskelig. Tilbakemeldingen fra kommunene var at HSF 
var viktig for familiene, men at familier med kronisk syke barn / barn 
med funksjonsnedsettelse hadde så mange lovpålagte tjenester at 
de ikke ville prioritere å lønne en koordinator. 
Vår erfaring er imidlertid at det absolutt vil lønne seg å gi ekstra res-
surser til frivilligheten for å bistå målgruppen, da mange faller utenfor 
de lovpålagte tjenestene, ventetiden på offentlige tilbud kan være 
lang, og at det er kartlagt store behov som det offentlige per nå ikke 
dekker. 

De siste årene har vi gjentatte ganger hørt politikere løfte fram 
frivillighet som en nødvendighet for at vi skal klare å møte omsorg-
soppgavene i samfunnet. Vår erfaring er at HSF også beveger seg 
der offentlige hjelpetiltak ikke strekker til, eller mangler. Vi kommer 
til å fortsette med dette arbeidet, men ser at uten ekstra ressurser 
tilknyttet målgruppen er det en utfordrende oppgave, å bidra til å fylle 
gapene der hjelpeapparatet ikke strekker til. Eksempler på dette kan 
være familier hvor barnet enda ikke har fått diagnose, kultursensitiv-
itet i møte med målgruppen, samt foreldrestøtte der foresatte selv 
har sammensatte behov. 

Rapporten og erfaringene derfra synliggjør at selv om tilbudet fra 
HSF er ment å være “i tillegg til” annen hjelp fra det offentlige, så er 
hjelpen i realiteten ofte “i stedet for”. Vi oppfordrer derfor til en dialog 
rundt dette temaet, og spesifikt hvor grensen skal gå mellom hva det 
offentlige tilbyr, og hva frivilligheten kan dekke. Les den spennende 
rapporten i sin helhet på våre hjemmesider. 
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