
Forbedringsreisen i fosterhjemtjenesten Region Vest 
«Hvordan Lean ble et viktig forbedringsverktøy for oss i gjennom vår håndtering av flyktningkrisen.» 



De enslige mindreårige 

2015: 
• Ca. 31 000 asylsøkere til Norge 
• Ca. 5 000 enslige mindreårige asylsøkere under 18 år uten foreldre/nære omsorgspersoner 
• Ca. 1000 av disse er under 15 år  
• Stort mediefokus 
• Mange ville hjelpe som fosterfamilie 



Vi måtte ta vare på disse barna ved å… 
 

• Sikre forsvarlig håndtering av 

henvendelser  

• Sikre at fosterfamiliene fylte 

inntakskriteriene for fosterhjem 

• Ivareta øvrige henvendelser og 

familier som skulle følges opp 



Stavanger, 12. November 2015: 

Det største informasjonsmøte for fosterfamilier i Norge – noensinne! 



 

• Vi klargjorde 22 familier 
og plasserte 15 enslige 
mindreårige 

• Vi reduserte ventetid 
for barna og eliminerte 
tidstyver 

• Dette gav også tilgang 
på flere familier til 
andre ventende barn 

Vi var mer motivert enn 
noen gang til å fortsette! 

 

 

Vi nådde målene! 



Situasjonen i Region Vest i 2015 

Ca. 300 barn trengte fosterhjem 

Ikke nok riktige fosterfamilier 

Noen av tiltakene oktober 2015: 
• Lean-opplæring i regionen 
• Første «Stavangerpilot» med 

flyktningkrisen  
• Lean prosjekter i andre områder i 

organisasjonen 
• De ventende barna, særlig viktige 

Tilstand i fosterhjemtjenesten: 
• Mange omstillinger og reformer (2010-2012-2015) førte til omstillingstretthet 
• 5 enheter skulle bli til én 
• Vi trengte motivasjon og mestringsfølelse 

Ca. 50 barn «på vent» 



Når barn må vente…  

Det er ikke lett å bli 
akutt flyttet ut fra 
hjemmet sitt. Å ikke 
vite hvor du skal gjør 
det ikke enklere… 
 
Disse barna står 
alltid vårt hjerte nær. 
 



…er det godt å feire at de kommer hjem! 

I Haugesund ble 14 av 14 
ventende barn plassert 
gjennom å strukturere 
prosessen ved bruk av 
tavlestyring. 



Vi måtte ta steget fra teori til praksis selv 

 

 

«Jeg ble positivt overrasket over hvordan sakene ble satt i system da vi begynte å bruke tavla. Vi 
fikk umiddelbart ny struktur i formidlingsmøtet med bakgrunn i tavleoppsettet.» 

«Det kan synliggjøre ulik arbeidskapasitet på en måte som kan oppleves som vanskelig?» 



Forbedringsverktøyene samlet oss… 

• Vi identifisere aktuelle familier for opplæring 

• Vi sikret rask og effektiv arbeidsflyt 

• Vi etablerte felles forståelse og praksis 

• Vi eliminerte tidstyver ved raskere å identifisere 

unødvendig ventetid og uaktuelle familier 

• Vi tydeliggjorde fellesansvaret i teamet og gjorde 

det enklere å lykkes! 



Resultater 2016 

+ 40 % regionalt 
+ 60 % bare i Stavanger 

Tilstand i fosterhjemtjenesten: 
• Tydelige mål og eierskap i hele organisasjonen har sveiset 

oss sammen 
• Vi er stolte av våre resultater fra hele regionen, som 

inspirerer videre utrulling nasjonalt 
• Vi blir bedre rustet og vet hva som skal til for å lykkes 

282 barn plassert 

347 klargjorte fosterfamilier 

Nå er utfordringen å holde dette fokuset fremover… 

+ 18 % regionalt 
+ 26 % bare i Stavanger 
+ 100 % av ventende barn 
plassert i Haugesund 


