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1. Innledning 
 
Fredrikstad kommune har inngått en samarbeidsavtale med Østfold fylkeskommune 
om gjennomføring av et treårig prosjekt «Grytidlig innsats». Prosjektet inngår i det 
fylkeskommunale arbeidet kalt «Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle». 
Oppstart av prosjektet ble politisk vedtatt høsten 2014. 
 
 «Grytidlig innsats» har som formål å foreldrenes mestringsevne og bedre samspillet 
med barnet. Det tas sikte på å styrke foreldrerollen slik at foreldrene blir bedre 
rustet til å se barnas behov og bidra positivt til barnas følelsesmessige og mentale 
utvikling. En styrking av foreldrerollen vil også gi foreldrene en økt trygghet i seg 
selv.  
 
Metoden er å gjennomføre et foreldreveiledningsprogram  ved  2 hjemmebesøk og 2 
temakvelder i løpet av barnets to første leveår. 
 
Deltakelse i prosjektet tilbys alle familier i et helsestasjonsområde som får barn i en 
avgrenset tidsperiode, men det er spesielt viktig å nå de sårbare familiene slik at vi 
kan styrke dem som trenger det mest. 
 
Prosjektet er et utviklingsprosjekt og skal tilpasses underveis. Prosjektet starter i 
august 2015 med planlagt varighet 3 år. Gjennom grytidlig innsats følges alle barn 
som fødes i perioden 1.nov. 2015 - 31.okt.2016 til 2 års alder. 
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2.  Definisjon av sentrale begreper 
 
Forebyggende arbeid: tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer, skader, sosiale 
problemer, dødelighet og risikofaktorer.  
 
Helsefremmende arbeid:  Den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin 
helse. Helsefremmende arbeid har til hensikt å fremme livskvalitet, overskudd og 
trivsel. Det handler om å øke menneskers kontroll og mestring av forhold som virker 
inn på deres overskudd av livsglede og energi, samt deres muligheter til å løse de 
oppgaver de stilles overfor. 
 
ICDP: International child development program. Program for foreldreveiledning med 
8 tema for godt samspill. ICDPs mål er å  påvirke omsorgsgiverens positive 
opplevelse av barnet, slik at omsorgspersonen kan identifisere seg med og føle med 
barnet. 
 
Sosiale ulikheter i helse: Dette er systematiske forskjeller i helse mellom 
sosioøkonomiske grupper, oftest målt etter utdanningslengde, yrke og inntekt. Slike 
ulikheter i helse (på gruppenivå), er altså i stor grad resultat av materielle og sosiale 
ressurser, og er til dels en konsekvens av sosial arv. 
Det er viktig å poengtere at sosial ulikhet i helse ikke kun handler om en særlig 
utsatt 
gruppes helsetilstand, men at ulikhetene er fordelt fra minst gunstig til mest 
gunstig gjennom hele befolkningen. 
 
Merk; med foreldre mener vi barnets omsorgsperson(er).  
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3. Mål 
 
Familiene som deltar i prosjektet  “grytidlig innsats” får tettere oppfølging i form av 
ekstra hjemmebesøk og temakvelder der foreldrene mottar foreldreveiledning etter 
ICDP-modellen. Dette skal bidra til å styrke foreldrene ved å gjøre dem  tryggere i 
foreldrerollen, mer bevisst på barnas behov og lære mer om hvordan de kan få til 
god kommunikasjon og godt samspill med barna.  
 
Prosjektet gjennomføres i tidlige barneår (0-2 år). God kommunikasjon og godt 
samspill med foreldrene allerede fra tidlige barneår er viktig for barnas trivsel og 
helse også videre i livet og kan bidra til å gi barna en god oppvekst. På sikt kan 
prosjektet bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse.  
 
 
 
  
Prosjektets hovedmål: 

-Bidra til å gi barna best mulige oppvekst- og læringsvilkår 
 
Delmål: 
 -Styrke barnas utvikling, helse og trivsel 
 -Bedre samspill og kommunikasjon mellom foreldre og barn 
 -Styrke foreldrene i foreldrerollen 
 -Fange opp sårbare familier/barn tidligere 
 
 
 
 
Utjevning av sosiale ulikheter i helse er et overordnet mål i dette prosjektet, og 
tidlig innsats er dokumentert å ha god effekt i så måte. Faglitteratur legger stor 
vekt på innsats i barnas første leveår for å lykkes med å redusere sosiale ulikheter i 
helse. Oppstart av prosjektet Grytidlig innsats ble politisk vedtatt høsten 2014. I 
saken står det: 
 

Prosjektet har fokus på tidlig intervensjon og utjevning av sosiale forskjeller gjennom 
ekstra hjemmebesøk i å spe/småbarnsalder med fokus på foreldrerollen. Dette vil bli 
foretatt i områder med større levekårsutfordringer. I tillegg planlegges noen 
temakvelder for de berørte foreldrene, både for å oppnå kontinuitet og jevnt fokus, 
og for å involvere begge foreldrene – også den som evt.er på jobb på dagtid og ikke 
er tilstede ved hjemmebesøkene. De to (eller flere hvis rammebetingelsene er 
tilstede) hjemmebesøkene og temakveldene planlegges i løpet av barnets to første 
leveår. 
 
Helsesøstrene som gjennomfører hjemmebesøkene vil også ta del i den ordinære 
oppfølgingen på helsestasjonen. Dette vil bidra til at foreldreveiledningsprogrammet 
inngår som en mer naturlig del av den oppfølgingen som skjer ved helsestasjonen og 
som tilbys alle foreldre. Helsesøstrene får flere anledninger til å treffe familien og til å 
tilegne seg kunnskap om evt. utfordringer og ikke minst forventes det at det vil skje 
en uformell erfarings- og kunnskapsoverføring mellom prosjekthelsesøstrene og 
andre helsesøstre som arbeider i samme område. Prosjektet er ment å starte opp 
høsten 2015 og vare i tre år fra da. Prosjektet vil nå anslagsvis 250 barn/familier. 
 

Prosjektet søker med andre ord å styrke foreldrerollen, slik at barna får best mulig 
oppvekst- og læringsvilkår. 
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En valgt strategi er å tilby tettere oppfølging til småbarnsforeldre i form av ekstra 
hjemmebesøk og temakvelder med foreldreveiledning når barnet er i alderen 0-2 år. 
Prosjektet er et utviklingsprosjekt og det kan derfor være vanskelig å fastsette alle 
mål i forkant. Det må være åpent for å lære av det som skjer underveis, slik at man 
evt. kan justere kursen og justere målene for prosjektet.  
Prosjektet vil kunne danne grunnlag for analyser/utredninger knyttet til 
plan/budsjettarbeidet og derigjennom kommunens grunnlag for prioriteringer.  
 
 
Valg av prosjektområde:   
Det er 5 helsestasjonsområder i Fredrikstad. Området som er valgt ut er Vestsiden 
helsestasjons nedslagsfelt. Nedslagsfeltet er stort og utgjør et vidt spenn i 
levekårsutfordringer med både utsatte og mindre utsatte levekårssoner. Det fødes 
250-300 nyfødte barn i dette området pr. år. 
 
Kartet nedenfor viser nedslagsfeltet for Vestsiden helsestasjon. 
 
Figur 1: Vestsiden helsestasjon, nedslagsfelt. Kilde: Fredrikstad kommune, Geomatikk  
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Rammebetingelser – suksessfaktorer 
 

- Tett samarbeid og god kommunikasjon med de involverte helsesøstrene, slik 
at man raskt kan fange opp eventuelle endringsbehov. 

- Gode muligheter for bruk av tolk. 
- Vellykket rekruttering også av sårbare familier, familier med 

levekårsutfordringer og de som ikke følges opp av jordmor i svangerskapet. 
- Mulighet for å tilby taxi til/fra temakvelder i enkelte tilfeller.  
- Tilpasning underveis, mulighet for kursjustering. 
- Utarbeidelse av egnede spørreskjema til besvaring før og etter prosjektet. 
 

 
Evaluering: Det utarbeides spørreskjemaer for både inkluderte foreldre og involverte 
helsesøstre, som skal fylles ut før første hjemmebesøk og etter siste temakveld. 
Kontrollgruppe: Foreldre som får barn i samme periode, tilhørende et annet 
geografisk område med liknende levekår og innbyggersammensetning. Disse vil 
motta spørreskjemaer tilsvarende dem som de inkluderte foreldrene skal fylle ut. 
Prosjektets effekt kan evalueres på bakgrunn av spørreskjemaene. 
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4. Organisering 
 
Prosjekteier: 
Seksjon for utdanning og oppvekst  
 
Det ansettes en egen prosjektleder i 20 prosent stilling og det tilføres 
helsesøsterressurser tilsvarende 60% stilling for selve gjennomføringen av 
prosjektet i form av ekstra hjemmebesøk og temakvelder.  
 
Administrativ styringsgruppe: 
Rådmannens ledergruppe (RLG) 
 
Prosjektleder rapporterer til RLG ved behov, minst én gang årlig. 
 
Polit isk styringsgruppe: 
Formannskapet (FSK). Prosjektleder rapporterer til FSK ved behov, minst én gang 
årlig. 
 
Prosjekteier: 
Kommunalsjef for utdanning og oppvekst, Arne Rekdal Olsen 
 
Prosjekleder:  
Ulrika Stenman 
 
Prosjektgruppe: 
Prosjektgruppen (ledet av prosjektleder) beslutter om prosjektets innretning, sørger 
for framdrift og gjennomføring, rapporterer til styringsgruppe. Integrerer prosjektet 
i kommunens plan- og budsjettarbeid. Bidrar med å kommunisere prosjektet og 
resultater i kommuneorganisasjonen og til politikerne. 
 

Ulrika Stenman (prosjektleder) 
Alice Moræus  (kommuneoverlege KMB) 
Ragnhild Folde  (virksomhetsleder helsevern for barn og unge) 
Marit Barvik  (ledende helsesøster,  Vestsiden helsestasjon) 
Hege Marie Edvardsen  (spesialrådgiver, KMB) 
Marianne Bekker  (avd.leder stab, UO) 
Wenche Pedersen  (spesialkonsulent, UO) 

 
Prosjektgruppen møtes halvårlig. 
 
Det lages også arbeidsgruppe med de utførende helsesøstrene. Prosjektleder kan 
også inviterer inn andre faggrupper (f.eks. barnevernet) til arbeidsgruppens 
drøftinger. 
 
Referansegruppe: 
Kommer med faglige innspill og synspunkter på prosjektet og utviklingen av det. Gir 
råd, men er ikke besluttende. 
 

Anni Skiptvedt (Østfold Fylkeskommune) 
Sara Linnea Hovden (Østfold Fylkeskommune) 
Torill Coward (BUF-dir, ICDP-trener) 

 
Referansegruppen møtes halvårlig. 
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5. Prosjektets oppbygging og metode 
  
Prosjektet tar sikte på å nå de 250-300 familiene som får barn i perioden 
1.nov.2015 – 31.okt.2016 i området tilhørende Vestsiden helsestasjon.  
 
Familiene tilbys tettere oppfølging i form av ekstra hjemmebesøk og temakvelder 
med foreldreveiledning når barnet er i alderen 0-2 år.  

 
I løpet av hjemmebesøkene og temakveldene tilbys foreldreveiledning etter ICDP-
modellen.  
ICDP (International child development program) er et foreldreveildningsprogram som 
er utviklet i Norge. ICDPs grunntanke er at den beste måten å hjelpe et barn på, er å 
hjelpe barnets omsorgspersoner og å støtte og bevisstgjøre disse. ICDP tilstreber å 
påvirke omsorgsgiverens positive opplevelse av barnet, å styrke omsorgsgiverens 
selvtillit og å styrke kommunikasjonen og samspillet mellom omsorgsgiveren og 
barnet. 
Alle involverte helsesøstre og prosjektleder er utdannet i ICDP og vil dessuten delta 
på en fagdag med gjennomgang av ICDP-veiledning tilpasset dette prosjektet. 
 
Hjemmebesøk er et viktig helsefremmende og forebyggende tiltak. Hvis foreldrene 
på hjemmebesøket gir uttrykk for problemer eller bekymringer som krever spesielt 
fokus, er det naturlig å adressere dette og gi støtte til foreldrene der de trenger 
det. Foreldreveiledning etter ICDP-modellen er det primære formålet med 
hjemmebesøket og temakveldene. Foreldrene bør møtes der de er og på det som 
opptar dem, for å ha størst mulig utbytte av denne ekstra tette oppfølgingen. 
 
Oppfølgingen planlegges som følger, utifra barnes alder: 
 
3mnd  - 1.hjemmebesøk 
9mnd  - 1.temakveld 
15mnd  - 2.hjemmebesøk 
21mnd  - 2.temakveld 
 
Tilbudet skal være et supplement til den vanlige helsestasjonsoppfølgingen. 
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6. Framdriftsplan 
 
Gjennomføring av hjemmebesøk og temakvelder:   
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jan.18
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1
OOOOOOOOOOOO

# # # # # # # # # # # #
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

X X X X X X X X X X X X
2

Forklaring:

1=Første	barn	blir	født

2=Siste	barn		blir	født

O=første	hjemmebesøk,	3mnd	alder

#=første	temakveld,	9mnd	alder

¤=andre	hjemmebesøk,	15mnd	alder

X=andre	temakveld,	21mnd	alder
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Milepæler 
 
Start Utført Beskrivelse 

  19.08.2015 Informasjon til oppvekstutvalget 
  01.09.2015 Informasjonsskriv til foreldrene klart 
  07.09.2015 Informasjonssamtale med helsesøstrene  

08.09.2015 22.09.2015 
Informasjonsmøte med jordmødrene. Alle gravide med TUL f.o.m 
07.nov. skal informeres. Behov for tolk kartlegges. 

  01.10.2015 Start inkluderingsinformasjon til de gravide 

  22.10.2015 
Prosjektbeskrivelsen ferdig, sendes ut til prosjektgruppe og adm. 
styringsgruppe 

  01.11.2015 Start inkludering av barn født f.o.m.01.11.2015 

01.11.2015 30.11.2015 Utarbeide spørreskjema nr.1 til foreldrene, helsesøstrene og 
ktr.gruppen 

01.12.2015 31.12.2015 
Utarbeide innkallingsskriv til temakveld og spørreskjema nr.2 til 
foreldrene, helsesøstrene og ktr.gruppen. Oversette til aktuelle 
språk. 

  
15.01.2016 

Orientering til RLG, prosjektgruppen og referansegruppen om 
oppstart 

  01.02.2016 Første hjemmebesøk ved 3-måneders alder. 
  31.10.2016 Tidspunkt for når siste barn som er med i prosjektet fødes 

01.09.2015   
Møte med helsesøstrene minst hver 3mnd. Utveksling av 
erfaringer og løpende evaluering. 

01.02.2017   Analysere evalueringsskjema nr 1 
01.08.2018    Analysere evalueringsskjema nr 2 
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7. Budsjett 
 
 
 Utgifter Inntekte

r  
MERKNADER 

Stil l ing prosjektleder 20%  
17.08.15- 16.08.18 

360 000  regner 600 000kr pr 
årsverk 

Sti l l ing helsesøster  60% 
16.11.15-31.03.18 

945 000  regner 600 000kr pr 
årsverk 

Kurs/opplæring/litteratur 11000   
Oversettelser 50000    
Drosje 15000  regner 20 familier 
Diverse 17000  pc prosjektleder, logo 

m.m. 
Tolk hjemmebesøk/temakveld 30000 

60000 
 20 temakvelder a 

1500kr 
40 familier a 1500 kr 

Inntekter ØFK  800 000  
Inntekter BSU  153000 Til lønnskostnader 

2015 
  50000 Til oversettelser  
Inntekter andre    
SUM 138300

0 
1003000  

 
 
I den politiske saken fremgår att prosjektet ikke fullt ut dekker den økonomiske 
siden over hele 3 års perioden. Rådmannen mener likevel att sannsynligheten for å 
kunne fullfinansiere prosjektet innenfor gjeldende tilskuddsordninger regionalt og 
nasjonalt er stor. Fylkeskommunen vil bistå Fredrikstad i å søke om mulige 
tilskuddsmidler fra relevante tilskuddsordninger kontinuerlig i prosjektperioden. 
Skulle det imidlertid gjenstå et finansieringsbehov i slutten av prosjektperioden må 
dette tas opp i forbindelse med plan – budsjettarbeidet.  
 
 
 
  


