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Avslutter 

Grunn til å gå videre?

Individ- eller systemnivå

Del bekymringen

Konkretiser undring

Undring

oppstår

1) Avslutte interne tiltak 
2) Fortsette interne 
3) Fortsette nivå 2

Evaluering: 
Tiltak på nivå 1 og behov 

for ytterligere innsats

Iverksetting av 
tjenesteinterne tiltak

Planlegging, gjennomføring 
og evaluering av møte 

m/foreldre

Definer problemstilling

Nivå 0
Identifisere 

barn/ungdom

Nivå 1
Internt 

tiltaksarbeid

1) Avslutte/fortsette
2) Systemtiltak 
3) Melde til tiltaksteam

Evaluering:
Tiltak på nivå 2 og behov 

for ytterligere innsats

Iverksetting av tiltak

Planl., gjennomf., og 
evaluering av  tiltak

Opprette kontakt med 
annen tjeneste 

Nivå 2 
TPO

med involverte 
hjelpetjenester

Nivå 3
Tiltaksteam 

barn og unge

1) Avslutte/fortsette
2) Systemtiltak
3) Melde til KE 

Evaluering: Tiltak på 
nivå 3 og behov for 
ytterligere innsats

Iverksetting av 
koordinert tiltak

Planl., gjennomf., og 
evaluering av tverrfaglig 

møte

Saken meldes til og 
vurderes av tverrfaglig 

team



Handlingsveileder for helsestasjon, nivå 0

Hva: Konkretiser den undringen man har fått gjennom observasjon eller samtaler, og reflekter over opplysningene.
Hvordan: Sjekk ut om du har oppfattet opplysninger og signaler på rett måte og verifiser dette med barnet, ungdommen 
eller de foresatte ved konsultasjonen. Dokumenter undringssignalene i Winmed og sett opp ny avtale om kort tid.
Hvem:  Alle ansatte.
Verktøy: Vurder henvisning videre og husk samtykkeskjema. Henvisningskjemaer ligger inne i Winmed. 
Henvisningsrutiner, veiledere, informert samtykkeskjema, definer undringen, tjenestekatalogen.

Hva:  Observasjoner og faglige vurderinger deles med barnet, ungdommen, foresatte, helsesøster eller 
helsestasjonsteamet.
Hvordan: Ta opp undringen direkte i konsultasjonen, pr tlf med foreldre eller andre fagpersoner. Husk da taushetsplikt, 
samtykke eller anonymisering. 
Hvem: Helsesøster, helsestasjonslegen.
Verktøy: samtale mal, samtaler barn, undringssamtale med foreldre.

Hva: Er det grunn til videre bekymring/ oppfølging? Hvis nei, avsluttes saken. 
Hvis ja, vurderes behov for ulike tiltak (nivå 1)
Hvordan: Avtaler og oppfølgingssamtaler med familien, ungdommen, barnet, individrettede tiltak på helsestasjon og 
eventuelt henvisning videre.
Hvem: helsesøster og /eller helsestasjonslege.
Verktøy:  Henvisningskjemaer ligger inne i Winmed og dokumenteres der. Vurdere behov for ny konsultasjon. 
Henvisningsrutiner, informert samtykkeskjema

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten, se egen 
handlingsveileder i kvalitetslosen.

•

Avslutter

Grunn til å gå videre?

Individ- eller systemnivå

Del bekymringen

Konkretiser undring

Undring

oppstår

Nivå 0
Identifisere

Hva: Undring oppstår rundt barnets fysiske og psykiske utvikling. 
Hvordan: Observasjoner eller opplysninger som gir grunnlag for undring. Signaler på utilfredsstillende utvikling fysisk 
og psykisk.
Hvem: Alle ansatte.
Verktøy: Send eventuelt direkte melding til barnevernet ved mistanke om rus, overgrep eller vold.
Veiledere, Skjema bekymringsmelding til barnevernet.

Arkiv/Helsestasjon/Henvisningsrutiner .doc
Arkiv/Helsestasjon/linker til henvisninger .docx
Maler/Samtykkeskjema.doc
Maler/Definer undring.doc
../Tjenestekatalog/Tjenestebeskrivelse hefte for Siljan kommune- revidert april 2016.docx
Maler/Samtale med barn.doc
Maler/Samtale med barn.doc
Maler/Undringssamtalen med foreldre.doc
Arkiv/Helsestasjon/Henvisningsrutiner .doc
Maler/Samtykkeskjema.doc
Arkiv/Helsestasjon/linker til henvisninger .docx
Maler/Bekymringsmelding offentlige melder.doc


Handlingsveileder for helsestasjon, nivå 1

Hva: Utfordringen defineres og det utarbeides et forslag, eventuelt tiltak som kan iverksettes.   
Hvordan: Tiltak foreslås ut fra problemstilling og eventuelt veiledning fra andre instanser. 
Hvem: Helsesøster/ helsestasjonslegen.
Verktøy: veiledere, informert samtykke, tjenestekatalogen

Hva: Planlegging og drøfting av veien videre med, barn, ungdom, foresatte. Viktig å skape felles forståelse av 
utfordringen.  Planlegg aktuelle tiltak og evaluer beslutningsprosessen. 
Hvordan: Konsultasjonen gjennomføres og eventuelt andre hjelpeinstanser kan innkalles i samarbeid med foresatte, 
barn eller ungdom. Møtereferat/ notat dokumenteres i Winmed. Ny konsultasjon avtales. 
Hvem: Den som holder i saken . Tjenesten i samarbeid med foreldre avgjør hvem som skal delta i et slikt møte.
Verktøy:  Den nødvendige samtalen Samtykkeskjema for deling av informasjon. Skjemaer for møteinnkalling i Winmed.

Hva: Iverksetting av  tiltak. Dette kan inkludere henvisninger til andre tjenester og eventuelle epikriser tilbake til 
helsestasjon.
Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med avtalene i konsultasjonene. 
Hvem: Den som holder i saken.
Verktøy: Dokumentasjon i Winmed.

Beslutning: 
1) Avslutte interne tiltak 
2) Fortsette interne tiltak  

3) Henvise

Evaluering: 
Tiltak på nivå 1 og behov for 

ytterligere innsats

Iverksetting av 
tjenesteinterne tiltak

Planlegging, gjennomføring 
og evaluering av møte 

m/foresatte

Definer problemstilling

Hva: Evaluere iverksatte tiltak. Vurdere og begrunn behov for ytterliggere bistand og oppmelding til tverrfaglig team på 
nivå 2.  
Hvordan: Evaluering bør gjøres sammen med foresatte, barn, ungdom og andre som er inne i saken. Eventuelt 
veiledning fra andre fagpersoner. 
Hvem: Den som holder i saken.
Verktøy: Tjenestekatalogen, skjema for oppmelding til tverrfaglig team, Samtykkeskjema for deling av informasjon.

Hva: Vurdering om man skal  avslutte interne tiltak, fortsette interne tiltak eller ta den med inn i TPO teamene i 
skole/barnehage. Ved behov for tverrfaglig bistand meldes saken rett videre til nivå 3
Hvordan: Beslutningen tas i samarbeid med barnet, ungdommen, foresatte. Begrunnelsen dokumenteres i Winmed. 
Hvem: Den som holder i saken
Verktøy: Henvisningsrutiner, skjema for oppmelding til tverrfaglig team. 

Nivå 1

Arkiv/Helsestasjon/linker til henvisninger .docx
Maler/Samtykkeskjema.doc
../Tjenestekatalog/Tjenestebeskrivelse hefte for Siljan kommune- revidert april 2016.docx
Maler/Den nødvendige samtalen.doc
Maler/Samtykkeskjema.doc
../Tjenestekatalog/Tjenestebeskrivelse hefte for Siljan kommune- revidert april 2016.docx
Maler/Samtykkeskjema.doc
Arkiv/Helsestasjon/Henvisningsrutiner .doc


Handlingsveileder nivå 2

Nivå2 er det som forgår inne i TPO team i skole og barnehage – gå til disse 
veilederne

1) avslutte/fortsette,
2) systemtiltak,
3) Melde til tiltaksteam

Evaluering:
Tiltak på nivå 2 og behov 

for ytterligere innsats

Iverksetting av tiltak

Planl., gjennomf., og 
evaluering av  tiltak

Opprette kontakt med 
annen tjeneste 

Nivå 2 



Handlingsveileder nivå 3 

Nivå 3
Tiltaksteam 

barn og unge

Hva: Med tverrfaglig innsats menes at det er behov for flere tjenester (enn to) involvert i saken og der det er 
behov for at de involverte tjenestene enten har en oppfølgingsrolle eller en rolle i å levere tiltak. 
Tiltaksteam barn og unge tar en vurdering av behov for tverrfaglig innstas, samt hvem som eventuelt skal delta.
Hvordan: Møter settes for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak. Foreldre kan inviteres til møtene.
Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny instans/instanser inkluderes.
Hvem: Tlitaksteam, melder+ barn/unge og foresatte (ikke obligatorisk)
Verktøy: Samtykkeskjema, Tjenestekatalog 

Hva: Med tverrfaglig planleggingsmøte menes et faglig forum satt sammen av representanter for aktuelle 
tjenester i den aktuelle saken. Møtet inneholder a) drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles 
virkelighetsforståelse), b) planlegge aktuelle tiltak, c) evaluere beslutningsprosessen. 
Hvordan: Tverrfaglig møter
Hvem: Representanter fra ulike tjenester +barnet/ ungdommen og foresatte
Verktøy: 1)  Mal for møte 2) tiltaksmal

Hva: Gjennomføring av koordinert innsats enten i form av sekvensielle eller parallelle tiltak. 
Hvordan: Gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelse aller andre rutiner/prosedyrer/regelverk.
Hvem: Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak

Hva: Dette innebærer beslutning om: 1)  avslutte eller fortsette, 2) eventuelt fortsette med individ-/ 
systemtiltak på nivå 3 eller gå tilbake til nivå 2 Ved overføring til nivå 2, fortsetter prosessen som tjenesteintern 
innsats (eventuelt i bilateralt samarbeid med andre tjenester). Vurdere melding videre til KE
Hvordan: Beslutningsprosedyren bør formaliseres og involvere tiltaksteamet og foresatte. 
Hvem: Endelig beslutning fattes av KE hvis tverrfaglig gruppe ikke blir enige i beslutningen. 

Hva: Evaluering av den tverrfaglige innsatsen. Evalueringen bør ha som siktemål å vurdere fortsatt innsats, 
endret innsats og eventuelt melding til barnevern. 
Hvordan: Evalueringen bør bygge på et fast evalueringssystem som bygger på analyse av mål og tiltak. 
Hvem: Deltagere i tverrfaglig møte i den aktuelle saken, barnet/ungdommen og foresatte.
Verktøy: Evalueringsskjema?? 

Beslutning:
1) avslutte/fortsette, 2) 

systemtiltak, 3)  nivå 1/2

Evaluering: Tiltak på nivå 
3 og behov for 

ytterligere innsats

Iverksetting av 
koordinert tiltak

Planl., gjennomf., og 
evaluering av tverrfaglig 

møte

Saken meldes til og 
vurderes av tverrfaglig 

team


