
 
                                                                                                         

                                                                               
 

          Opplæringsprogrammet Tidlig Inn 
Invitasjon til kommunalt ansatte som kommer i 

kontakt med småbarnsforeldre, gravide og deres 

partnere i kommuner med tidligere gjennomført 

program i Vestland nord 
Kurset vil bli gjennomført iht gjeldende Covid-19 smittevernregler, med 

forbehold om endringer 

Tid:  Se innhold for dato og klokkeslett. 

Sted: Førdehuset, Musikkrommet, Angedalsvegen 5, 6800 Førde.             

Pris: Gratis 

Servering: Lunsj, frukt, kaffe og te. 

Påmelding: 31.juli 2020.  

Antall deltakere: 20 

Det regionale opplæringsteamet (KoRus vest Bergen, RKBU vest, RVTS og Bufetat) i 

Vestland fylke inviterer nyansatte i kommuner med tidligere gjennomgått opplæringsprogram, 

som ikke har gjennomgått opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Andre ansatte som har behov 

for oppdatering er også velkomne. 

Det vil bli undervist i temaene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner og gitt 

opplæring i intervensjonsverktøy og metode, samt i kommunikasjonsferdigheter. 

Undervisningen består av fem hele dager fordelt over en periode. Siste dagen handler om 

tverrfaglig samarbeid og kompleks problematikk. 

Målgruppe: Alle kommunalt ansatte som i sitt arbeid kommer i kontakt med 

småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Fastleger, jordmødre, helsesykepleiere, 

kommunepsykologer, veiledere, barnevernsansatte, NAV ansatte. Er relevant for fagpersonell 

i tjenester for voksne og barn.                                                                          

Dag 5 er ytterligere relevant for alle i kommunen som samarbeider om foreldre og barn. 

Utover tjenester som allerede er nevnt kan dette være f.eks ansatte i familievern, ledere i 

barnehager og BUP/DPS.  

Hensikt: Opprettholde kommunens kompetanse på tidlig intervensjon og tverrfaglig 

samarbeid slik at småbarnsfamilier, gravide og deres partnere som har behov, får kompetent 

hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

Innhold: Kurset vil være fullverdig og gjennomførte dager gir 30 poeng i etterutdanning for 

leger og jordmødre. 

 

 

 

       RVTS Vest 



Dag 1:  Dato og tid: 25.august, kl.10:00- 16:15 

Introduksjon til opplæringsprogrammet Tidlig Inn. 

Undervisning og opplæring, empatisk kommunikasjon. 

Undervisning og opplæring i Motiverende samtale. 

Praktiske øvelser. 

Ansvarlig for undervisningen: KoRus Vest Bergen. 

 

Dag 2:  Dato og tid: 26.august, kl.10:00- 16:00 

Å bli trygg på å snakke om alkohol og graviditet. 

Opplæring i kartleggingsverktøyene TWEAK/AUDIT, ut fra hva kommunene allerede 

bruker 

Lovverk, alkohol og graviditet. 

Praktiske øvelser. 

Ansvarlig for undervisningen: KoRus Vest Bergen. 

 

Dag 3:  Dato og tid: 16.september, kl.10:00- 16:00 

Å bli trygg på å spørre om psykiske vansker i forbindelse med svangerskap og 

barseltid. 

Opplæring i kartleggingsverktøyet EPDS. 

Undervisning og opplæring i støttesamtale. 

Praktiske øvelser. 

Ansvarlig for undervisningen: RKBU Vest. 

 

Dag 4:  Dato og tid: 17.september, kl.10:00- 16:00 

Å bli trygg på å spørre om vold i nære relasjoner, og bli trygg på oppfølging av saker 
hvor vold er involvert. 

Opplæring i kartleggingsskjema for vold. 

Praktiske øvelser. 

Ansvarlig for undervisningen: RVTS. 

 

Dag 5:  Dato og tid: 13.oktober, kl.10:00- 16:00 

Om å komme tidlig inn og sikre tverrfaglig, helhetlig og langsiktig hjelp til barn og 

familier med alvorlig og kompleks problematikk. 

Praktiske øvelser. 

Ansvarlig for undervisningen: Bufetat. 

 

Ta kontakt med KoRus Vest Bergen for ytterligere informasjon: 

nsta@helse-bergen.no                          brita.kristin.leivestad@helse-bergen.no 

                 Nina Stangeland                                                Brita Leivestad 

 

therese.elsver.sjursether@helse-bergen.no 

Therese Sjursæther 

 

Påmelding ved koRus Vest Bergen: 
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