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FORORD 
 
Denne handlingsveilederen er utarbeidet som en følge av modellkommuneprosjektet 
fra 2008-2014. Dette er en statlig satsning for å nå barn med foreldre som har 
psykiske vansker, volds- og rusproblemer. Det er en felles satsning mellom 
Oppvekst- og utdanningsseksjonen og Helse- og omsorgsseksjonen. 
Handlingsveilederen bygger på en tilsvarende veileder om barn i rusfamilier 
utarbeidet av Borgestad klinikken i 2007. 
 
Handlingsveilederen er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe representert ved: 
Helsestasjon v/ helsesøster Margrethe Ravn 
Privat barnehage v/ styrer Ann Kristin Hovdhaugen 
Kommunal barnehage v/ styrer Cathrine Berg Hogstad 
Barneverntjenesten v/ barnevernkonsulent Brit Borkenhagen 
Psykisk helsetjeneste for barn og unge v/ psykolog Brita Strømme og Kjersti 
Hildonen 
Pedagogisk psykologisk kontor v/ pedagogisk psykologisk rådgiver Lise Raffelsen 
Hope 
 
 
 
Handlingsveilederen vil bli prøvd ut i kommunen i 2012 - 2013. 
 
 
 
 
 
Lørenskog kommune, 11.11.2011 
 
 
 
 
 
 
Svein Ødegaard 
Leder for styringsgruppa for TFS 
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1. FRA BEKYMRING TIL HANDLING 

 
 
Den generelle erfaringen er at vi:   

 Venter for lenge med å erkjenne at et barn har problemer  

 Venter for lenge med å ta opp bekymringene vi har med kolleger  

 Venter for lenge før vi kontakter barnevernstjenesten, pedagogisk psykologisk 

kontor, psykisk helsetjeneste for barn og unge og helsetjenesten 

 

Hver dag som går uten at vi gjør noe for et barn vi er bekymret for, kan være en dag 
for mye. Denne veilederen håper vi skal få opp handlingskompetansen – slik at alle 
som jobber med barn og ungdom deler bekymringene og gjør noe med dem.  
 
Ved bekymring for et barns trivsel og utvikling skal det tas noen avgjørelser om 
hvordan og hvem som kan gi barnet best støtte.  
 
 

 
1.1 Gjør en vurdering: Hvor bekymret er du? 

 

1.1.1 Analyser magefølelsen/undringene dine  

Skriv ned observasjonene dine så objektivt og konkret som mulig; Hva har du sett og 

hørt? Hva har barnet sagt og gjort? Er det noe i samspillet mellom barnet og 

foreldrene som har gjort deg bekymret? Har du selv sett eller hørt noe om barnet 

eller foreldrene i privat sammenheng som også styrker magefølelsen din? Hvor lenge 

har du vært bekymret? Bruk kartleggingsverktøy som for eksempel; loggbok, ASQ-

SE, ASQ, EPDS, Metodeboka. 

 

1.1.2 Vurder barnets tilstand, bruk evt. kartleggingsverktøy og se etter 

følgende:  

 Følelsesmessig tilstand 

 Evnen til å inngå sosiale relasjoner  

 Fysisk tilstand  

 Barnets selvfølelse og oppfatning av egenverdi 

 Utvikling i forhold til alder 
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1.1.3 Vurder barnets øvrige situasjon 

 Relasjon til foreldre, personale, andre 

 Omsorgssituasjon  

 Følelsesmessig kontakt med personale, foreldre, andre  

 Er barnet i akutt fare?  

 Finnes det tilgjengelige ressurser i nettverket som kan støtte opp rundt 

barnet?  

 Hvordan samarbeider foreldrene om barnet?  

 

 
1.2 Drøftelse med leder 

 
Be om en samtale med leder for å drøfte bekymring omkring barnet. Er det grunn til å 
være bekymret? Bør det foretas flere observasjoner? Bruk gjerne loggbok/dagbok 
(se Metodeboka). Sett en tidsfrist for ny oppsummering – for eksempel to uker. Les 
samtidig gjennom de alternative handlingsmåtene (A, B eller C i 
handlingsveilederen) og vurder om det bør handles i forhold til en av alternativene.  
 
Viktig: Hvis leder ikke ønsker å gjøre noe med saken, og en ansatt mener det er 
grunn til å tro at barnet utsettes for omsorgssvikt, blir mishandlet og/eller har 
vedvarende atferdsvansker, skal vedkommende i følge loven på eget initiativ sende 
en bekymringsmelding til barnevernet (Helsepersonelloven § 33, Lov om Barnehager 
§ 22 og Opplæringsloven § 15.3).  
 
Vi avklarer:  
Hvor alvorlig er bekymringen? Er det grunn til bekymring?  
Hvis svaret er nei, stopp nå.  
Hvis svaret er ja, velg alternativ A, B1, B2 eller C.  
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1.3 Alternative handlingsmåter 

 

 
Alternativ A: Vi klarer det selv  
 

1. Bekymringen formidles til foreldrene  
2. Tiltak og oppfølging planlegges i samarbeid med foreldrene 
3. Benytt tiltaksplan, se vedlegg 

 
Dersom det ikke blir enighet om et samarbeid, vurderes alternativ C.  
 

 
 

 
Alternativ B1: Det er behov for en tverrfaglig drøfting av bekymringen 
 

1. Bekymringen formidles til foreldrene og det foreslås drøfting i TFM 
2. Tiltak og oppfølging noteres i handlingsplanen for TFM  

 
Dersom det ikke blir enighet om et samarbeid, vurderes alternativ C. 
 

 
 

Alternativ B2: Det er behov for å kontakte en av hjelpetjenestene i TFM eller 
PHBU direkte 
 
Dersom det ikke blir enighet om et samarbeid, vurderes alternativ C. 
 

 
 

 
Alternativ C: Bekymringen vurderes til å være så alvorlig at vi ønsker å 
kontakte barnevernet / volds- og overgrepsteamet (VO - teamet) 
 

1. Bekymringen formidles til foreldrene. De informeres om at det vil bli sendt en 

bekymringsmelding til barnevernet. Alle offentlige ansatte har et selvstendig 

og eget ansvar for å melde fra til barnevernet.  

2. Bekymringsmeldingen skrives og gjennomgås med foreldrene. Foreldrene må 

gjerne komme med tilføyinger. De kan også skrive under. Foreldrene har rett 

til å få en kopi av meldingen. Meldingen sendes så barnevernet. 

3. Foreldrene skal ikke kontaktes eller ha kopi av meldingen ved mistanke om 

seksuelle overgrep og fysisk mishandling. Kontakt barnevernet umiddelbart 

for drøfting.  



 LØRENSKOG KOMMUNE - TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING / 9 

4. VO - teamet bør kontaktes for drøfting og bistand, ved bekymring for vold 

eller overgrep. Fagpersoner kan drøfte saker anonymt.  

 

 
Det vil av og til være en viss grad av overlapping mellom de tre handlemåtene. 
Samtidig kan barns situasjon endre seg, slik at vår innsats slik beskrevet i alternativ 
A må suppleres for å få en tverrfaglig vurdering (alternativ B) eller at barnevernet 
likevel må kontaktes (alternativ C) og omvendt. 
 
 
 

 

 
 Kilde: Colorbox 
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2. TEGN PÅ BEKYMRING  

 
 
Alle signalene som er nevnt nedenfor kan variere og vil kunne vises i kombinasjon 
med hverandre, men de kan også opptre alene. Det kan være nok å være bekymret 
for kun ett av signalene som nevnes i punktene nedunder. Analyser bekymringen, 
samt vurder om den bør føre til handling. Det vil ofte være vanskelig å vite om barnet 
utsettes for omsorgssvikt eller om det er andre problemer i familien. Noen barn viser 
ikke symptomer, men undringen er knyttet til foreldrene alene. Hvis foreldre strever 
med psykiske vansker, volds- og/eller rusproblemer, trenger ikke barnet vise tydelige 
symptomer. Vær alltid oppmerksom hvis et barn er overdrevent ansvarlig og 
tilpasningsdyktig. Det kan da være snakk om et barn som ikke får lov til å være barn 
– noe som kan opptre i familier med problemer knyttet til psykiske vansker, volds- 
og/eller rusproblemer.  
 
 
 

2.1 Barns signaler 

 

 
Barns signaler er avhengig av alder og kan være: 

 

 Når ikke utviklingsmessige milepæler til rett tid 

 Utrøstbar og/eller søker ikke trøst 

 Tristhet 

 Raske, ofte uforklarlige svingninger i følelser 

 Lav selvfølelse og egenverd 

 Hukommelses og/eller konsentrasjonsvansker 

 Svært pliktoppfyllende og ansvarsfull 

 Overdrevet vennlig; ”pleasing” 

 Motorisk urolig 

 Gjennomgående for blid 

 Angst 

 Spisevansker 
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 Ufrivillig vannlating og avføring 

 Lite mimikk og følelsesuttrykk generelt 

 Problemer med venner og sosial tilhørighet 

 Svak evne til empati/innlevelse med andre 

 Ingen eller lite fri fantasilek/rollelek. Leken ender gjerne med lekeavbrudd 

 Repeterende lek med traumatiserende innhold, uten positiv slutt 

 Styrende og kontrollerende i lek 

 Sort-hvitt tenkning i relasjoner 

 Er som en liten voksen 

 Klengete og sutrete 

 Aggressive uttrykk som ikke matcher sammenhengen/situasjonen 

 Barnet forteller om berusede voksne, krangling, vold mm 

 
Videre kan barnet framstå forsømt. Det kan være mangelfull oppfølging når det 
gjelder mat, renslighet/hygiene, manglende og dårlig klær/utstyr og manglende 
beskjed fra foreldre angående fravær og annet. Barn som har høyt fravær fra 
barnehage og skole bør man være oppmerksom på. 

 

 

2.2 Signaler i samspillet mellom barn og foreldre 

 
 
Signaler i samspillet mellom barn og foreldre kan være:  

 

 Barnet søker ikke trøst hos foreldre når det ellers er naturlig 

 Barnet reagerer ikke på at foreldre går fra dem, eller hyler/klenger mer enn 

det som er vanlig 

 Foreldre matcher ikke barnets følelsesuttrykk adekvat; eks. avleder når 

barnet gråter i stedet for å trøste 

 Konfliktfylt samspill mellom foreldre og barn 
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 Foreldre viser lite medfølelse og er uoppmerksomme 

 Foreldre framstår som lite engasjerte i barnet, “utmeldte” 

 Barnet er ekstremt opptatt av forelderen eller virker redd sine foreldre 

 Barnet viser aggresjon/sinne mot foreldre 

 Barnet deler ikke glede med forelderen ved å søke kontakt med kropp, blikk 

eller stemme 

 Alvorlig tempovansker; foreldrene avventer ikke barnets signaler, men er 

stadig orientert mot egne behov. Ofte uttrykt som stress, men man vil ved 

nærmere ettersyn se at barnets signaler ikke fanges opp og besvares og at 

dette er et mønster. 

 Irritasjon og sinne mot barnet ved henting og levering 

 Barnet er klengete og/eller sutrete, og det tilsvarer ikke situasjonen/ 

sammenhengen 

 Barnet avviser eller virker på ulike vis lite interessert i foreldrenes 

kontaktforsøk 

 
 
 

2.3 Foreldres signaler 

 

 
Foreldres signaler kan være:  

 

 Gjennomgående stresset og urolig ved henting og levering av barnet 

 Lar ofte andre hente og bringe i barnehage 

 Virker svært pliktoppfyllende og overdrevet vennlig 

 Virker gjennomgående trist eller deprimert 

 Går raskt i forsvar, tar overdreven skyld eller bortforklarer hendelser 

 Lukter av alkohol og/eller virker ruset 

 Unnviker kontakt med personalet 
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 Deltar sjelden eller aldri i møter eller arrangementer 

 Er vanskelig å få tak i ved beskjeder 

 Virker truende, lett antennelig og sint 

 Hukommelsesvansker/konsentrasjonsvansker 

 Har beskrivelser som tyder på opplevelse av egen uviktighet i relasjon til sitt 

barn 

 Har lite tid til barnet sitt 

 Klarer ikke å beskrive barnet sitt 

 Lite konsekvent i oppdragelsen, hva som er tillatt/ikke tillat svinger med 

dagsformen 

 Urealistiske forventninger til barnets kompetanse og behov 

 Konfliktfylt forhold mellom foreldrene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Colourbox.com 
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3. PSYKISKE VANSKER, VOLDS – OG RUSPROBLEMER 

 
 

Foreldres psykiske vansker, volds- og rusproblem innebærer betydelig utrygghet for 
barn. Det fører ofte til at barna mister viktige sider av utviklingsstøtten som de 
normalt sett får fra sine foreldre. 
 
I beskrivelsene nedenfor er psykiske vansker, vold og rus delt inn som om det er 
adskilte tema. Dette er kun gjort for ryddighetens skyld. En som strever med rus eller 
vold strever også med den psykiske helsen sin på ulike måter.  
 
 
 

3.1 Foreldre med psykiske vansker 

 

 
Foreldre med psykiske vansker 
Det finnes et bredt spekter av psykiske vansker. Disse kan opptre sammen med 
hverandre og kan oppleves veldig forskjellig og opptre i varierende grad. For 
eksempel er det ikke uvanlig at man også sliter med angst, hvis man er deprimert. 
Psykiske vansker omfatter alt fra lette og moderate, til alvorlige og dyptgripende 
vansker. Psykiske vansker kan påvirke foreldrefungeringen negativt ved at 
forelderen har “mer enn nok med sitt” og lite energi til å ivareta barnets behov. En 
del foreldre strever med egen oppvekst i form av kompliserte tap, opplevelse av 
omsorgssvikt eller alvorlige traumer. Dette berører barns utvikling fordi foreldre som 
har slike helseplager ofte strever med å være den mammaen eller pappaen de 
gjerne vil. Dette kan i sin tur føre til ulike mangler i utviklingsstøtten rundt barnet det 
gjelder. Alle vil i løpet av livet oppleve kriser som gir økt risiko for at barn som er 
involvert blir utsatt for manglende utviklingsstøtte. Dette må ses i lys av både risiko- 
og beskyttelsesfaktorer for familien det gjelder. 
 
Det er fremdeles mange som opplever det som skamfullt og vanskelig å være åpne 
om sine psykiske vansker og å be om hjelp. Dette kan medføre at verdifull 
utviklingstid kan gå tapt for barna. Det er viktig å arbeide for å normalisere at alle i 
perioder kan streve med sin psykiske helse. 
 

 
 

 
3.2 Foreldre med voldsproblemer 

 

 
Foreldre med voldsproblemer 
En definisjon er følgende: ”Enhver handling eller forsømmelse- som undergraver 
livet, den fysiske eller psykologiske integriteten, eller friheten til annet 
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familiemedlem, eller som alvorlig skader utviklingen av hans eller hennes 
personlighet” (Council of Europe, 1986). 
 
Vold mot mor/far eller mellom foreldre uavhengig av kjønn, er vold mot barn. 
Forsking viser at det kan være mer skadelig å være vitne til vold enn selv bli utsatt 
for vold. Dette fordi den eller de som skulle beskytte barnet selv er så skremt og/eller 
skremmende at beskyttelsen til barnet opphører. Det er ingen trygg havn å søke til 
for trøst. Dette fører til en betydelig utrygghet for barnet det gjelder, som videre kan 
føre til alvorlige psykiske helsevansker. Noen foreldre er åpne med at de har et 
sterkt temperament eller lett blir sinte. Dette gjør det lettere å snakke med dem om 
hva dette gjør med de ulike relasjonene i familien og hvor de kan få hjelp til å mestre 
dette. Vold er derimot nesten alltid noe som det ikke snakkes om fordi det i sterk 
grad berører skam, skyld og relasjonelle krenkelser i intime relasjoner for de 
involverte. Politiet plikter å sende bekymringsmelding til barnevernet når de blir 
kontaktet av familier hvor vold er et tema.  
 

 
 
 

3.3 Foreldre med rusproblemer 

 

 
Foreldre med rusproblemer 
Når er bruk av rusmidler blitt til et rusmiddelmisbruk? En definisjon er følgende: ”Når 
bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal 
ivaretas i familien. Når rusmiddelmisbruket belaster og forstyrrer den 
følelsesmessige relasjon i familien” (Hansen, Frid A. Rusmisbruk i et 
familieperspektiv). 
 
Det er imidlertid ikke lett å ta opp en slik problemstilling med foreldrene. Noen vil 
benekte det fordi de ikke selv opplever at de har et problem. Det er spesielt viktig å 
være forberedt ved en slik samtale. Det kan også være hensiktsmessig å sette seg 
inn i hvor foreldrene kan henvende seg for å få hjelp, dersom de under samtalen 
skulle ønske dette. Ved antagelser om rusproblem eller der foreldre har erkjent 
problemet, skal barnehagen/skolen straks sende bekymringsmelding til barnevernet.   
 

 
 
 

3.4 Hvis foreldre i ruset tilstand henter barnet 

 
Ved antagelse eller kjennskap til at den som henter barnet i barnehagen eller på 
skolen er ruset, så avsett tid til en samtale med foreldre. Hvis antagelsene blir 
styrket, bør det først sjekkes ut om den andre forelderen eller annen nær 
omsorgsperson kan hente barnet. I de tilfellene hvor ingen andre kan hente barnet 
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må personalet vurdere om forelderen er i stand til å ta vare på barnet eller om de 
skal foreslå at barnet holdes tilbake i barnehagen/skolen/skolefritidsordningen.  
 
Det bør oppfordres til at foreldre ikke kjører bil i påvirket tilstand. Hvis han/hun likevel 
insisterer på å gjøre det, må politiet varsles, hvilket forelderen informeres om. 
Dersom forelderen lar barnet være igjen, må barnevernet varsles, slik at de kan ta 
hånd om barnet. Hvis kontoret er stengt, må barnevernsvakta kontaktes (se 
kontaktinformasjon). Inntil andre kan overta, bør personalet ta vare på barnet i 
institusjonen eller kontakte barnevernsvakta.  
 
Personalet skal ikke med makt forsøke å hindre utlevering av barnet. 
Maktanvendelse er politiets oppgave. Normalt sett bør barnevernstjenesten 
underrettes dersom foreldre henter barnet i ruset tilstand. 
 
Etter en episode som beskrevet over må personalet skrive ned, så nøyaktig 
som mulig, hva som skjedde:  
 

 Dato og klokkeslett 

 Hva som ble sagt 

 Hva som ble gjort 

 
 

 
 

Bilde: Colourbox.com 
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4. DEN NØDVENDIGE SAMTALEN  

 
 
Det oppleves ofte som vanskelig å skulle ta en samtale med foreldre i forhold til 
bekymring for deres barn. Dette er forståelig, men samtalen med foreldrene er i de 
fleste tilfellene helt nødvendig for å ta tak i barnets problemer. Under følger noen tips 
til hvordan samtalen kan planlegges, for at det skal være lettere å få til et konstruktivt 
samarbeid med foreldrene.  
 
 
 

4.1 Etablering av en god relasjon 

 
Tidlig etablering av en positiv relasjon med foreldrene vil gjøre det lettere og senere 
ta opp vanskelige tema.  
 
Under skisseres alternativer for å ivareta en trygg og positiv relasjon: 

   Gi informasjon før barnet begynner = skaper trygghet for foreldrene og barnet 

   Understrek at “her hos oss tilstreber vi åpenhet og håper det kan gå begge 

veier” 

   Be om informasjon om barnet – for eksempel i form av et lite spørreskjema. 

Dette viser interesse for foreldrenes kunnskap om barnet 

   Ring foreldrene eller send kort informasjon om noe positivt like etter at barnet 

har startet – fortsett med dette også senere. På denne måten etableres 

relasjonen rundt det positive  

   Utnytt bringe- og hentesituasjonen til å opprettholde en positiv relasjon 

   Vær fleksibel med hensyn til tid, sted og form på samarbeidet med familien 

 
 

4.2 Forberedelse til samtale med foreldre 

 
Foreldresamtaler hvor det skal formidles bekymring, kan gjøre oss urolige. Ta høyde 
for at samtalen også kan være vanskelig for foreldrene. Legg vekt på å skape en 
trygg og god atmosfære. Legg til rette for at det vanskelige blir saklig og ordentlig. 
 
Tenk igjennom på forhånd: 

 Hva er hensikten med samtalen?   

 Hva kan foreldrene ønske seg av samtalen?  
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 Hvordan kan jeg bruke min kompetanse på en god måte?  

 Hvordan kan jeg være åpen, konkret og opprettholde bekymringen i samtalen? 

 Hvordan kan jeg best ta i mot foreldrenes reaksjoner?  

 Hva tror du foreldrene gruer seg mest til?  

 Er det noe du gruer deg til i samtalen?  

 Hva tenker du om foreldrene?  

 Hva tenker du om barnet?  

 
4.2.1 Hvem skal delta i samtalen?  

Når samtalen avholdes i barnehage/skole bør det være to tilstede.  En av partene 
bør være fra ledelsen. Av hensyn til forelderen/foreldrene som kommer bør en unngå 
å stille med flere enn to fra personalet. Informer foreldrene i forkant om hvem som 
skal være tilstede.  
 

4.2.2 Hva er viktig å få sagt i samtalen?  

Lag på forhånd en liste over punkter det er viktig å få formidlet til foreldrene. Gi 
foreldrene en kopi av punktene på forhånd eller senest når møtet starter. På forhånd 
bør det avtales hvem som leder samtalen og hvem som skriver tiltaksplanen (se 
vedlegg). 
 
 
 

4.3 Gjennomføring av samtalen - ”Hold hodet kaldt – og hjertet varmt” 

 
I samtalen skal det informeres om hva som vekker bekymring. Vis respekt for 
foreldrene ved å være undrende og tenk høyt sammen med foreldrene. Sørg for at 
de får komme fram med sitt og lytt til hva de har å si. Spør om de kjenner igjen de 
observasjonene som er gjort. Gi rom for tenkepauser og foreldrenes reaksjoner. 
Noen foreldre kan utvise reaksjoner som for eksempel benekting, sinne og fortvilelse. 
La foreldre få tid og rom. Ikke ”trøst bort”, men ta imot følelsene på en rolig måte. 
Husk at foreldrene kan være lett krenkbare og at de vil det beste for barna sine. 
Dersom du ikke er helt sikker på om du har forstått det foreldrene sier, kan du få 
bekreftelse på andre måter, for eksempel: ”Oppfatter jeg deg riktig når du sier...?”, 
”Kan du utdype…?”, ”Kan du gi et eksempel…?” Foreldrene får da anledning til å 
fortelle hva det er de mener og en får sjekket om en har fått en felles forståelse av 
barnets situasjon.  
 
 



 LØRENSKOG KOMMUNE - TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING / 19 

4.3.1 Oppsummering av samtalen 

Avslutt samtalen på en god måte. Si i fra når samtalen nærmer seg slutten, slik at 
foreldre i mindre grad føler seg avvist. Bruk litt tid på oppsummering; Hva har vi 
snakket om? Hva har blitt avtalt? Har vi fått snakket om det vi ønsket? Hvordan 
opplevde foreldrene samtalen? Hva er det som gjenstår? Lag en tiltaksplan der dere 
avtaler videre oppfølging. Lag en ny avtale og takk foreldrene for fremmøte.  

 
4.3.2 Etter foreldresamtalen 

Sett av tid til etterarbeid. Tenk igjennom hva som gikk bra/mindre bra? Hvorfor ble 
samtalen slik den ble? Hva formidlet foreldrene? Hva bør huskes til neste gang? Er 
det behov for veiledning/refleksjon sammen med en kollega? 
 
 
 

4.4 Foreldresamtaler hvor det oppstår trusler 

 
I samtaler hvor du opplever at foreldre virker truende, kommer med trusler anbefales 
følgende:  

 Prøv å avrunde samtalen så fort som mulig. For eksempel: ”Dette blir 

vanskelig for meg å håndtere, så jeg foreslår at vi avbryter nå og så kontakter 

jeg dere senere”. 

 Meld straks fra til virksomhetens leder, som skal vurdere om episoden skal 

meldes til politiet. Lederen skal videre sørge for den ansattes sikkerhet, og om 

nødvendig tilby psykologisk krisehjelp. Se HMS- håndboken: 

http://www.lorenskog.kommune.no/rutinebank.asp?MId1=2806  For HMS- 

skjema: 

http://lkacosintra//kunde/filer/Avviksmelding%20etc%20v%20%202.14%20VN

L.doc 

 Noter ned hva som skjedde og hva som ble sagt så nøyaktig som mulig 

umiddelbart etter episoden.  

 
Leder i virksomheten orienteres så raskt som mulig, og vurderer om det er grunn til å 
kontakte barnevernet og/eller sosialtjenesten – jf. Barnehagelovens § 21 og 22. 
Foreldre til barnet kalles inn til samtale så raskt som mulig for å snakke om det som 
skjedde. Se handlemåte A, B eller C.  
 
 
 
 

http://www.lorenskog.kommune.no/rutinebank.asp?MId1=2806
http://lk-acosintra/kunde/filer/Avviksmelding%20etc%20v%20%202.14%20VNL.doc
http://lk-acosintra/kunde/filer/Avviksmelding%20etc%20v%20%202.14%20VNL.doc
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4.5 Hjelpetilbud og behandlingsapparat 

 

I Lørenskog kommune er det utarbeidet ulike hjelpetilbud til de som strever med 
psykiske vansker, volds- og/eller rusproblemer. Det er vår oppgave å se til at disse 
foreldrene blir opplyst om de ulike hjelpetilbudene og evt. ta kontakt i samarbeid med 
dem.  
 
For å komme seg videre i behandlingsapparatet kan det opprettes kontakt med: 

 Psykisk helsetjeneste for voksne (PHV) 

 Fastlege, for henvisning til spesialisthelsetjenesten 

 NAV 

 Barnevernet 

 Rustjenesten 

 Samarbeidsgruppa for gravide rusmisbrukere og deres barn. 

Uansett behandlingstilbud så kan endring ta tid. Imens må barneperspektivet ivaretas 
av de som har med barna å gjøre i det daglige. Hjelpeinstansene plikter å spørre 
om personer med de ovennevnte plager har barn.  
 
I tillegg til de kommunale tjenestene, så finnes det tiltak i regi av private og ideelle 
organisasjoner. Se kontaktinformasjon med linker om temaet bak i heftet. 
 
 

 
Kilde: Colourbox.com 
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5. HVA KAN BARNEVERNET GJØRE 

 
 

5.1 Plikt til å melde 

 
Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikten gi 
opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn utsettes for 
omsorgssvikt. Offentlige myndigheter omfatter også organisasjoner og private som 
utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune (eks private barnehager). 
Dette innebærer at alle ansatte har et selvstendig ansvar til å gi opplysninger til 
barnevernet. 
 
Når foreldrene informeres om at barnevernet skal kontaktes, er det viktig å informere 
om at barnevernets oppgave er å hjelpe barn og foreldre. Foreldrene må få vite om 
frivillige hjelpetiltak som barnevernet rår over. For å kunne gi foreldre god og riktig 
informasjon om barnevernets arbeid, er det viktig å selv være godt orientert om hva 
barnevernet kan gjøre i saker der de kobles inn. Det er viktig at barnet følges opp i 
tjenestene selv om barnevernet er kontaktet. 
 
Det er kun i helt spesielle saker at barnevernet foreslår at et barn skal flytte ut fra 
foreldrehjemmet. Barnevernet fremmer aldri forslag om dette uten at det er drøftet 
med foreldrene.  
 
 
 

5.2 I samarbeid med foreldrene kan barnevernet sette i gang ulike 

hjelpetiltak 

 

 Råd og veiledning 

 Støttesamtaler 

 Avlastning/besøkshjem 

 Støttekontakt 

 Miljøarbeider i hjemmet 

 Tilsyn i hjemmet 

 Ansvarsgruppe 

 Barnehageplass 

 Tiltak som kan stimulere fritidsaktivitet 
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 Økonomisk stønad 

 Familieråd/nettverksmøter 

 Opphold i senter for foreldre og barn 

 Foreldrestøttende tiltak for å redusere barnets atferdsvansker 

 Plassering utenfor hjemmet som hjelpetiltak 

 Bistand til tilbud om utdanning, arbeid og anledning til å bo utenfor hjemmet 

 
Hjelpetiltak forutsetter samarbeid mellom foreldre og barnevern, dvs. foreldre må 
samtykke til at hjelpetiltak skal settes i verk.  
 
Det finnes to unntak:  

 Dersom et barn har særskilt behov for å komme i barnehage og foreldre ikke 

ønsker barnehageplass, kan barnevernet fremme sak for Fylkesnemnda for 

barnevern og sosiale saker om pålegg om barnehageplass 

 Dersom det er grunn til å tro at vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede, 

kan det fremmes sak for Fylkesnemnda om pålegg om tilsyn i hjemmet  

 
Andre tiltak i samarbeid med foreldrene: 

 ”Grønn time”; foreldrene kan komme til en uforpliktende samtale med 

barnevernet, for å drøfte vanskene og få informasjon om hva barnevernet kan 

tilby 

 Henvisning til barne- og ungdomspsykiatrien 

 Utredning/kartlegging 

 
 
 

5.3 Plassering utenfor hjemmet etter vedtak i fylkesnemnda 

 

Fylkesnemnda er en forvaltningsdomstol med myndighet til å fatte vedtak om 
omsorgsovertakelse av barn og ungdom, samt plassering av ungdom med alvorlige 
atferdsvansker i institusjon. I noen saker er foreldre og barnevernet enig om å 
fremme sak om omsorgsovertakelse, i andre saker er det uenighet.  
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Alternative plasseringssteder er fosterhjem i familien, fosterhjem utenfor familien, 
eller institusjon (gjelder i hovedsak ungdom). Yngre barn plasseres sjelden i 
institusjoner.  
Nemnda kan også fatte vedtak om midlertidig plassering i beredskapshjem.  
 
 
 

 
Bilde: Colourbox.com 
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6. MELDING TIL BARNEVERNET 

 
 
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og ungdom som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. De 
skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet har et 
spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle 
problemer så tidlig at varige skader kan unngås, samt sette inn egnede tiltak. Dette 
forutsetter at de som jobber med barnet til daglig kontakter barnevernet når det er 
alvorlig bekymring rundt barnets atferd og omsorg. Det er mulig å drøfte bekymringen 
anonymt med barnevernet for å få hjelp til å sortere, avklare og gi råd med mer. 
 
Melding til barnevernet skal formuleres skriftlig. Ta bekymringen opp med foreldrene 
før meldingen sendes. Ved mistanke om seksuelle overgrep, fysisk mishandling eller 
trusler om fysisk vold, ta direkte kontakt med vold og overgrepsteamet, barnevern 
eller politi. I slike tilfeller skal ikke foreldrene informeres på forhånd. 
 
 
 

6.1 Meldingens innhold  

 

Personalia: 
Barnets navn, fødselsdato, adresse. 
Foreldrenes navn, adresse, telefonnr. 
Evt. opplysning om søsken; antall, alder, navn. 
Hvem bor barnet hos? Hvor lenge har instansen kjent barnet/familien? 
 
Er foreldre informert: 
Det skal fremkomme i meldingen om foreldre er gjort kjent med innholdet. Dersom 
det ikke er tatt opp med foreldre, oppgi hva som er grunnen til det. Dersom foreldre 
er uenige i hele eller deler av innholdet i henvendelsen, hva begrunner de dette 
med? 
 
Kontakt med foreldre/familie: 
Beskriv type og innhold i kontakt, hyppighet og årsak til kontakt med familien. 
Er bekymringen drøftet med foreldre? I hvilke sammenhenger er det drøftet? Er det 
tatt opp flere ganger? Hva ble konklusjonen/hva ble vi enige om? 
 
Beskrivelse av bekymringen: 
Når oppsto bekymringen, beskriv den så konkret som mulig. Beskriv dine 
observasjoner og hendelser så konkret som mulig. Legg gjerne ved logg, 
observasjonsskjema og annen skriftlig dokumentasjon. Det skal fremgå av meldingen 
om det er snakk om observasjoner over lengre tid, eller om det er enkelthendelse 
som er bakgrunn for meldingen. Unngå vurdering og tolkning. 
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Tiltak som er prøvd: 
Tydeliggjør hvilke tiltak som er forsøkt i forhold til å få til endringer. Dersom det ikke 
er forsøkt tiltak, oppgi grunnen til det.  
Dersom det skjer endringer i barnets situasjon etter at meldingen er sendt, må 
barnevernet kontaktes for oppdatering. 
 
Andre viktige opplysninger kan være: 

 Beskrivelse av barnet med hensyn til trivsel, humør, ca. vekt/høyde i forhold til 

alder.  

 Eventuelle funksjonshemminger, synlige skader, påfallende atferds trekk. 

 Hvordan fungerer barnet; utviklingsnivå – sosialt, emosjonelt, kognitivt? 

 Beskrivelse av foreldre- barn forholdet; hvilke følelser viser barnet sammen 

med foreldrene, hvordan omtaler foreldrene barnet, er foreldrenes forventinger 

i overensstemmelse med barnets modenhet og utvikling, beskrivelse av 

kommunikasjonen mellom foreldre og barnet.  

 Beskrivelse av samarbeidet mellom instansen og foreldrene.  

 Har barnet påkledning i forholdt til vær og temperatur og annet nødvendig 

utstyr? 

 
Bruk vedlagte brevmal og skjema for melding til barnevernet.  
 
 
 
 

 
                    Kilde: Colourbox.com   
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7. LANGSIKTIG OPPFØLGING 

 
 

7.1 Oppfølgingsteam-barn 

 

I mange tilfeller vil det være behov for langtidsoppfølging av barnet og familien. 
Hensikten er å sikre kontinuerlig støtte og samordne tiltak, slik at de sårbare 
familiene blir ivaretatt på en best mulig måte. Behovet for akutt hjelp i situasjonen 
krever en type handling, men det er også viktig å ha et forbyggende perspektiv og 
tenke langsiktig i denne målgruppen. 

 
Oppfølgingsteam-barn initieres og opprettes ut fra den enkeltes barns/families behov, 
og er et frivillig tiltak. Målgruppen for oppfølgingsteam-barn er: Barn av foreldre med 
psykiske vansker, volds- eller rusproblemer og gravide med tilsvarende vansker. 
Hensikten er å sikre kontinuerlig støtte og samordne tiltak rundt barn og deres 
familie. Oppfølgingen består i jevnlige møter samt plan for tiltak. Planen vil 
bestemmes ut fra foreldres fungering og omsorgsevne i forhold til barnets behov. Når 
det etableres et oppfølgingsteam rundt et barn, skal det vurderes om øvrige barn i 
familien også bør følges opp. Der det er etablert ansvarsgruppe og IP (individuell 
plan) rundt barnet, anbefales det at oppfølgingsteamet implementeres i 
ansvarsgruppens arbeid. 
 

7.1.1 Kontaktperson  

Kontaktperson er ansvarlig for oppfølgingsteamet. Kontaktpersonen innkaller og har 
ansvar for møtet. Kontaktperson oppnevnes i første møte og er ansvarlig for å 
innkalle til møte, være møteleder og oppnevne referent. Ansvaret kan overføres. Ved 
overføring til ny kontaktperson må dette dokumenteres i oppfølgingsplanen. 
Kontaktpersonen bør være en person som er nær der hvor barnet oppholder seg til 
daglig. I barnehage/skole bør det være en som har lederansvar, for eksempel styrer, 
pedagogisk leder eller rektor.  
 

7.1.2 Møtedeltagere 

Deltagere avtales i samarbeid med barn/familien og kan endres fortløpende ut fra 
barnets/familiens behov. Aktuelle deltagere kan være personer fra familiens nettverk, 
barnehage/skole, helsestasjon, PPK, PHBU, barnevernet, rustjenesten, BUP, DPS, 
fastlege, spesialisthelsetjenesten, tannlege, fysioterapeut, politi, jordmor, pleie og 
omsorg, NAV. 
 

7.1.3 Oppfølgingsplan 

Oppfølgingsplanen er teamets arbeidsredskap og den evalueres fortløpende og ved 
behov. Det er en dynamisk plan som følger barnet/familien. Se mal over 
oppfølgingsplan.  
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7.1.4 Møter 

Møtehyppigheten avtales individuelt i hver sak. Møtene bør holdes jevnlig, minimum 
to ganger pr år. Det er viktig at oppfølgingen også skjer i gode perioder. Det avtales 
ved møtet når neste møte skal avholdes.  
 
 

 
       Kilde: Colourbox.com 
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8. KONTAKTINFORMASJON  

 

 Barnevernet      67 93 43 13 

 
 

 Barnevernsvakta      64 84 25 75 

        900 491 62 
        900 491 65 
 

 PHBU  

Psykisk helsetjeneste for barn og unge 67 20 16 40 
 
 

 Helsestasjoner 

 - Fjellhamar      67 20 16 90 
 - Lørenskog      67 20 17 80 
 
 

 PPK 

Pedagogisk psykologisk kontor  67 93 41 71 
 
 

 Legevakten Lillestrøm     64 84 70 00 

 
 

 Rustelefon      08588  

 
 

 Alarmtelefonen for barn og unge   116 111 

 
 

 Bekymringstelefonen, voksne for barn   810 03 940 

 
 

 Vold og overgrepsteamet 

Kan kontaktes ved å ringe barnevernet, PPK, PHBU eller helsestasjon eller 
ved å sende epost til vo-teamet@lorenskog.kommune.no 

mailto:vo-teamet@lorenskog.kommune.no
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9. LINKER OG LITTERATUR OM TEMA 

 
 

 http://.www.barnounge.no 

 - informasjon for barn og unge som lever med rusmisbruk 
 

 http://www.barweb.no 

-Barns beste, barn av rusmisbrukere 
 

 http://www.borgestadklinikken.no 

 - behandlings- og kompetansesenter 
 

 http://www.forebygging.no 

-fokus på rusforebyggende arbeid 
 

 http://www.helsedirektoratet.no/psykiskhelse 

-temaside fra helsedirektoratet 
 

 http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler 

-temaside fra helsedirektoratet 
 

 http://www.helse-

sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/Sider/forside.aspx?utm_sourc

e=alias&utm_medium=url&utm_campaign=nhn 

-Barn som pårørende – fra lov til praksis 
 

 http://www.mentalhelse.no 

-interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha best mulig helse 
 

 http://www.morild.org 

 - for deg som har en far eller mor med psykiske problemer 
 

 http://www.rustelefonen.no 

 - landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak 
 
 
 

http://.www.barnounge.no/
http://www.barweb.no/
http://www.borgestadklinikken.no/
http://www.forebygging.no/
http://www.helsedirektoratet.no/psykiskhelse
http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/Sider/forside.aspx?utm_source=alias&utm_medium=url&utm_campaign=nhn
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/Sider/forside.aspx?utm_source=alias&utm_medium=url&utm_campaign=nhn
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/Sider/forside.aspx?utm_source=alias&utm_medium=url&utm_campaign=nhn
http://www.mentalhelse.no/
http://www.rustelefonen.no/
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 http://www.rvts.no 

-regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
 

 http://www.vfb.no  

- voksne for barn er en kunnskapsorganisasjon med fokus på oppvekstsvilkår 
og psykisk helse 

 

 http://www.116111.no/Informasjonsmateriell 

-her kan ulike plakater vedrørende barnas alarmtelefon lastes ned 

(Barneombudet) 

 Drugli, May Britt. Barn som vekker bekymring 

 Dyregrov, Alte. Barn og traumer. En håndbok for foreldre og hjelpere 

 Eide, Gunnar; Rohde, Rolf. Sammen så det hjelper. Metoder i samtaler med 

barn, ungdom og familier 

 Hansen, Frid A. Barn som lever med foreldres rusmisbruk 

 Killèn, Kari. Sveket I. Omsorgssvikt er alles ansvar 

 Killèn, Kari. Sveket II. Ansvar og (be)handling 

 Kvello, Øyvind. Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner 

 Lilleberg, Espen; Rieber-Mohn, Therese. Når barns atferd gjør deg bekymret. 

Samarbeid med barnevernet til barnets beste 

 Mo, Vibeke; Slinning, Kari; Bergum Hansen, Marit. Håndbok i sped- og 

småbarns psykiske helse 

 Myhren, Linda; Steinsbekk, Silje. Avdekking av seksuelle overgrep mot små 

barn. Barnet metoden og den sakkyndige  

 Øvereide, Haldor. Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i 

vanskelige livssituasjoner 

 
 

  

http://www.rvts.no/
http://www.vfb.no/
http://www.116111.no/Informasjonsmateriell
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10.   HVA SIER LOVVERKET OM OPPLYSNINGS- OG 

MELDEPLIKTEN 

 
 
 

10.1 Lov om barnevernstjenester – barnevernsloven  

§ 6-4. Innhenting av opplysninger.  
http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-007.html#6-4 
§ 6-7a. Tilbakemelding til melder  
http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-007.html#6-7a 
 

10.2 Lov om barnehager – barnehageloven  

§ 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten  
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html#21 
§ 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten  
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html#22 
 

10.3 Lov om grunnskolen og den videraregåande opplæringa – 

 opplæringslova  

§ 15-3. Opplysningsplikt til barneverntenesta 
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-3 
§ 15-4. Opplysningsplikta til sosialtenesta  
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-4 
 

10.4 Lov om helsepersonell m.v. – helsepersonelloven  

10.2 § 33. Opplysninger til barneverntjenesten  

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-006.html#33 
§ 32. Opplysninger til sosialtjenesten  
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-006.html#32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-007.html#6-4
http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-007.html#6-7a
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html#21
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html#22
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-3
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-4
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-006.html#33
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-006.html#32
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11.   VEDLEGG 

 
ALTERNATIVE HANDLEMÅTER  
 

 
Alternativ A: Vi klarer det selv  
 

1. Bekymringen formidles til foreldrene  
2. Tiltak og oppfølging planlegges i samarbeid med foreldrene 
3. Benytt tiltaksplan, se vedlegg 

 
Dersom det ikke blir enighet om et samarbeid, vurderes alternativ C.  

 

 
Alternativ B1: Det er behov for en tverrfaglig drøfting av bekymringen 
 

1. Bekymringen formidles til foreldrene og det foreslås drøfting i TFM 
2. Tiltak og oppfølging noteres i handlingsplanen for TFM  

 
Dersom det ikke blir enighet om et samarbeid, vurderes alternativ C. 

 

 
Alternativ B2: Det er behov for å kontakte en av hjelpetjenestene i TFM eller 
PHBU direkte 
 
Dersom det ikke blir enighet om et samarbeid, vurderes alternativ C. 

 

 
Alternativ C: Bekymringen vurderes til å være så alvorlig at vi ønsker å 
kontakte barnevernet / volds- og overgrepsteamet (VO - teamet) 
 

1. Bekymringen formidles til foreldrene. De informeres om at det vil bli sendt en 

bekymringsmelding til barnevernet. Alle offentlige ansatte har et selvstendig 

og eget ansvar for å melde fra til barnevernet.  

2. Bekymringsmeldingen skrives og gjennomgås med foreldrene. Foreldrene må 

gjerne komme med tilføyinger. De kan også skrive under. Foreldrene har rett 

til å få en kopi av meldingen. Meldingen sendes så barnevernet. 

3. Foreldrene skal ikke kontaktes eller ha kopi av meldingen ved mistanke om 

seksuelle overgrep og fysisk mishandling. Kontakt barnevernet umiddelbart 

for drøfting.  

4. VO - teamet bør kontaktes for drøfting og bistand, ved bekymring for vold 

eller overgrep. Fagpersoner kan drøfte saker anonymt.  
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TILTAKSPLAN 

 
Følgende skjema er til bruk for planlegging av innsatsen for et barn i samarbeid med 
foreldrene. Det kan også utgjøre en mal for referatet som settes opp etter en 
foreldresamtale.  
Sørg for at foreldrene får en kopi med hjem.  
 
 
Bekymring for barnet skyldes:  
 
 
Hvilken endring ønskes for barnet eller barnets situasjon:  
 
 
Hva skal skolen/barnehagen gjøre:  
 
 
Hva skal foreldrene gjøre:  
 
 
Når skal neste møte mellom skolen/barnehagen og foreldrene være:  
 
 
Hva skal være oppnådd innen neste møte:  
 
 
Er det avtalt å kontakte ekstern støtte (PPK, tverrfaglig team, barnevern, PHBU, 
BUP, rusteamet, helsestasjon, el. andre):  
 
 
 
Dato:  
 
 
 
 
Underskrift foresatte      Underskrift skole/barnehage  
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 (Avsenderinstans)  
(Adresse) 
(Postnr og sted) 
 
 
 
 
Lørenskog kommune 
Barneverntjenesten 
Skårersletta 61 
1473 Lørenskog  
 
 

Dato              
 
 
 

Oversendelse av bekymringsmelding 
 
 
Vedlagt oversendes bekymringsmelding vedrørende………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
(leder)         (pedleder/e) 
 
Vedlegg 
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BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 
Etter Lov om barneverntjenester § 6-4. 

 
 

Barnets navn:  
 

Fødselsnummer:  
 

Adresse:  
 

Mors navn:  
 

Telefon:  
 

Fars navn:  
 

Telefon:  
 

Barnet bor hos:  
 

 
 
 

ÅRSAK TIL BEKYMRINGEN: (Beskriv/konkretiser, benytt evt. eget ark for mer utfyllende 
opplysninger): 
 
 

Bekymringer knyttet til barnets utvikling: 
 
 
 
Bekymringer knyttet til samspill barn/foreldre: 
 
 
 
Bekymringer knyttet til oppfølgingen fra foreldre: 
 
 
 
Spesielle vansker hos foreldre: (eks. rus, psykiske vansker, nylig samlivsbrudd) 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT MED FAMILIEN:  
 
For private meldere (eks. familiemedlemmer, naboer) 
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Form for kontakt med/tilknytning til familien: 
 
 
 
For offentlige instanser (eks. BUP, skole, barnehage, voksenpsykiatri) 
 
Henvisningsgrunn: 
 
Tiltak som pågår: 
 
Varighet og omfang av tiltaket:  
 
Effekt av nåværende tiltak: 
 
 
 

 

OPPLYSNINGER OM EVT. TIDLIGERE TILTAK I FAMILIEN: 
 
Tiltak som er iverksatt med god effekt: 
 
Tiltak som er iverksatt med liten eller ingen effekt: 
 
Tiltak som er tilbudt men ikke tatt i mot:  
 
 
 
 

OFFENTLIG MELDER:  PRIVAT MELDER:  ANONYM MELDER:  

 
ER FORESATTE/BARN OVER 15 ÅR KJENT MED MELDINGEN? 

JA  NEI  

 
Det forutsettes at offentlig melder informerer foresatte om meldingen på forhånd 
(gjelder ikke fysiske/seksuelle overgrep). 
 
MELDERS UNDERSKRIFT: 
 
ADRESSE: 
 
TELEFON: 
 
 
MOTTATT, DATO: _________________________      _____________________________ 

Underskrift                 
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SAMTYKKE TIL ETABLERING AV OPPFØLGINGSTEAM - BARN 
 

Det er i dag avholdt et møte mellom ……………………………. og 

……………………….. Det er gitt informasjon om hva et oppfølgningsteam - barn er, 

og hva teamet kan bistå med.  

Jeg samtykker til at det etableres oppfølgingsteam - barn vedrørende 

………………………......................   

Oppfølgingsteam-barn har som hensikt å sikre kontinuerlig støtte og oppfølging av 

barn og deres familie. Det utarbeides en oppfølgingsplan som omhandler tiltakene 

som igangsettes, hvem som har ansvar for disse og hvor ofte disse møtes. 

Oppfølgingsplanen oppbevares i henhold til lover og forskrifter. Foreldre/foresatte får 

kopi av den. 

I første møte vil det bli utnevnt en kontaktperson. Kontaktperson har ansvaret for 

arbeidet i oppfølgningsteamet inntil ny kontaktperson oppnevnes eller saken 

avsluttes. 

……………………….. har ansvaret for å innkalle til første møte 

 

Dato:    Foresatte:…………………………………………….. 

           

Dato:    Foresatte: ......................................................................  

 

Dato:    Instans:………………………………………………... 

 

 

  



LØRENSKOG KOMMUNE - TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING / 38 

 
 
 

 
SAMTYKKE TIL OPPHEVELSE AV TAUSHETSPLIKT 

 
 
I forbindelse med at det er opprettet et oppfølgingsteam - barn og en oppfølgingsplan 
for mitt barn………………født…………….er jeg gjort kjent med behovet for et tett 
samarbeid mellom deltakerne i oppfølgingsteamet. Videre er jeg informert om 
hvordan taushetsbelagte opplysninger behandles. 
 
Oppfølgingsteamet består av representanter: 
..... 
….. 
….. 
 
Jeg……………………(navn) …………….. (født) samtykker herved i opphevelse av 
taushetsplikten for deltakerne i oppfølgingsteamet.  
 
Dersom oppfølgningsteamet blir avtalt utvidet med andre personer gjelder mitt 
samtykke også overfor disse. 
 
Samtykke omfatter også opphevelse av taushetsplikt hva gjelder opplysninger om 
….….. (barnets navn) ……(født) som jeg er verge for. 
 
Hensikten med samtykke er å sikre at tiltak og bistand som vurderes og igangsettes 
gjennomført av oppfølgningsteamet i forhold til ovennevnte barn/vår familie i best 
mulig grad blir samordnet. Samtykke omfatter alle taushetsbelagte opplysninger som 
er relevant for å sikre en slik samordning.  
 
De taushetsbelagte opplysninger kan ikke brukes til andre formål enn det samtykket 
er gitt for og kan ikke utleveres til andre enn de til enhver tid avtalte medlemmer av 
oppfølgingsteamet. 
 
Jeg er informert om og har forstått at jeg når som helst kan trekke dette samtykket 
tilbake. 
 
 
 
Sted:…………………………..   Dato: ……………………………………… 
 
 
Underskrift: ……………………………………………………………………. 
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OPPFØLGINGSPLAN 

 
    
 Navn        ........................................................…… 
 
Adresse      ............................................................. 
 
Telefon       ............................................................. 
 
Planperiode:  …….……………………………… 
 
Kontaktperson:…………………………………..     
 
 
Samtykke til oppfølgingsplan 
 
Det er gitt samtykke til oppfølgingsteam -  barn, dato:………… 
I oppfølgingsteamet deltar følgende instanser:  
………………………………………..  ………………………………………….. 
………………………………………..  ………………………………………….. 
………………………………………  ………………………………………….. 
……………………………………….  ………………………………………….. 
 
 
Det er i dag bestemt at det skal opprettes oppfølgingsplan. Jeg har i denne samtalen 
fått informasjon om oppfølgingsplan generelt og hvordan taushetsbelagte 
opplysninger håndteres spesielt. Jeg er kjent med at oppfølgingsplan forutsetter 
samarbeid og at de som samarbeider deler relevante taushetsbelagte opplysninger 
om barnet/familien. Hensikten er å sikre at tiltak og bistand skal bli samordnet til 
beste for barnet/familien.  
 
 
 
Sted: ___________________________  Dato: ___________ 
 
 
Underskrift: _______________________________________ 
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Mål 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 
 

 
 
 
 

Ansvarlig 
 

 
 
 
 
 

Innen 
 

 

Resultat 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
  

LANGSIKTIGE MÅL 
 

 

KORTSIKTIGE MÅL OG TILTAK 
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Familiens beskrivelse av egen situasjon 
   
 
  
 
 

1 Nåværende  
situasjon (få 
med både 
ressurser og 
utfordringer) 

 

2 Hva er 
spesielt 
vanskelig i 
dagliglivet? 

Beskriv konkret 

3 Hvordan 
løser jeg/vi 
problemene i 
dag? 

 

4 Hva er mine/ 
våre 
utfordringer i 
tiden 
framover? 

 

5 Hva ønsker 
jeg/vi bistand 
til fra det 
offentlige? 

 

6 Hvem gjør 
hva 
framover? 

Hva gjør jeg og min familie, hva gjør tjenesteyteren? – En konklusjon på 
samtalen 

7 
 
 
 
 
 
 

Hvordan 
ønsker jeg/vi 
å samarbeide 
med det 
offentlige? 
 

I ansvarsgruppe, andre type møter, på annen måte? 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 
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Prioriteringer knyttet til tidsfaser 
 
   

Viktige 
områder 

20…      20… 20… Merknad 

Helse 
 
 
 
 

    

 Familie/ 
nettverk 
 
 

    

 Bolig 
 
 
 

    

 Fritid 
 
 
 
 

    

Opplæring 
 
 
 

    

 Arbeid, 
daglig tilbud 
 
 
 

    

 Økonomi 
 
 
 

    

  
 
 

    

 
 
 

    

 
 

Område 
 

Merknader/presiseringer 

 
  



 LØRENSKOG KOMMUNE - TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING / 43 

Sentrale personer i samarbeidsprosessen 
 
Navn Tilknytning/funksjon Adresse Tlf.  – e-mail 

    

    

    

    

    

    

     
 
 

 

Tidligere og nåværende tjenestetilbud 
 

 Tjeneste Tidsrom Personell (yrke, evt. Navn) 

1 
 

 
 

  

2 
 

 
 

  
 

 

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
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LØRENSKOG KOMMUNE 
Hasselveien 6, Postboks 304,1471 Lørenskog 

Telefon: 67 93 40 00 Faks: 67 98 98 03 
postmottak@lorenskog.kommune.no 

www.lorenskog.kommune.no 


