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 Hva? Hvordan? Hvem? Tips til verktøy 
1. Kartlegg 

 

Det skal så tidlig som mulig avklares om 
bruker har barn eller nær omsorg for barn 

Gjennomfør samtale hvor det 
kartlegges om bruker har barn, 
og om brukers utfordringer kan 
påvirke 
foreldrefunksjon/familie 

Alle ansatte Barn som pårørende 

2. Konkretiser 
uroen/bekymringen 

 

Om du i samtale opplever å bli 
bekymret/føle uro for et barn, konkretiser 
for deg selv 

Bruk bekymringsskala Alle ansatte Faktorer som kan gi 
grunnlag for bekymring 

3. Del uroen 

 

Drøft med kollega eller leder. Ser de på 
saken på en annen måte enn deg? 
 

Drøft med kollega/leder  Ansatt som eier 
uro/bekymring, evt 
kollega/leder etter 
drøfting 

 

4. Grunn til å gå 
videre? 

 

Dersom det ikke er grunn til bekymring 
rundt barnets situasjon, journalfør 
begrunnet vurdering. 
Dersom grunn til bekymring, vurder 
alvorlighetsgrad. Utløses meldeplikt? 
Innkall til samtale med foresatte hvor du 
deler din bekymring (se nivå 1). 

Journalfør vurdering av barnets 
situasjon i forelders (brukers) 
journal. 
 

Ansatt som eier 
uro/bekymring, evt 
leder 

Invitasjon til møte 

5. Oppsummer og 
avklar 

 

Er det grunn til å gå videre? 
Hvis nei: avslutt saken og dokumenter 
hvorfor.  
Hvis ja: gå videre til nivå 1 og vurder behov 
for ulike tiltak.  
 
 
 

Dokumenter i 
journalføringssystem 

 
Ansatt som eier 
uro/bekymring 
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             Nivå 1 – Innsats i egen enhet 

 Hva? Hvordan? Hvem? verktøy 
1. Møte med foresatt(e) 

  

Undringen/bekymringen rundt 
barna tas opp i samtale med de 
foresatte med foreldreomsorg. 

Åpne spørsmål rundt det 
aktuelle temaet. Spør om 
andre instanser er inne. 
Dokumenter. 

Primærkontakt/hovedkontaktperson Momenter vedr 
kartlegging av 
barns behov for 
informasjon 

2. Beskriv målet og 
innsatsen 

 

Samarbeid med foresatte rundt 
bekymringen. Skap relasjon og 
trygghet. Hvordan kan interne 
tiltak bedre situasjonen?  

F.eks råd og veiledning 
og fokus på hva som kan 
bedre familiesituasjonen 

Primærkontakt/hovedkontaktperson Faktorer som kan 
gi grunnlag for 
bekymring 

3. Gjennomfør innsatsen 

 
 

Iverksett interne tiltak ut fra hvor 
utfordringene ligger. Vurder om 
det må henvises eller opprettes 
samarbeid med andre tjenester 
(NAV, fastlege, psykisk 
helsetjeneste, helsestasjon, 
barnevernet osv) 

Tiltakene gjennomføres i 
tråd med hva som er 
avtalt, samt at man 
vurderer om flere 
tjenester bør involveres. 
Dokumenter. 

Primærkontakt/hovedkontaktperson 
 
Husk at du har 
samtidighetsansvar 

 

4. Evaluer innsatsen 

 

Er det fremgang? Gjennomføres 
avtalte tiltak? Har de effekt? Bør 
flere ressurser koples på? 

I samtale med bruker. 
Det kan være lurt å også 
drøfte temaet med 
kollegaer/leder 

Primærkontakt/hovedkontaktperson 
 
 

Tjenesteoversikt 
Samtykkeskjema 

5. 
Avklar/viderefør/avslutt 
innsatsen 
 

 

Om det ikke er aktuelt med 
andre tjenester, evaluer jevnlig 
om endrede behov. 
Om flere tjenester må involveres, 
gå til nivå 2 i handlingsveilederen 
 
 
 
 

Dokumenter i 
journalsystem. 
 

Primærkontakt/hovedkontaktperson 
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Nivå 2 – Samarbeid med andre tjenester/instanser 

 Hva? Hvordan? Hvem? verktøy 
1. Etabler kontakt med 
annen tjeneste 

    

Voksentjenesten har ansvar for at aktuell 
tjeneste blir gitt den informasjonen som er 
innhentet for å best mulig ivareta barnet. 
Egen tjeneste vil ikke ha hovedansvaret for 
hjelp knyttet til barnet/familien. 
 

Basert på samtykke – 
gi informasjon videre. 
Dokumenter hvilken 
informasjon som er gitt. 
De foresatte holdes 
informert. 

Primærkontakt  

2. Bistå/bidra  

   

Skap dialog med involvert tjeneste om felles 
tiltak for bruker/familien. Om ønskelig fra 
pasient/bruker, vær med på 
samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter. 
 

Dokumenter 
samarbeidet og evt. 
møter 

Primærkontakt 
 

 

3. Evaluer tiltak 

 

Det må sammen med koordinator evalueres 
om de tiltakene som er iverksatt har ønsket 
effekt. Opplever pasient/bruker at 
situasjonen rundt barnet er bedret? 
Oppleves hjelpen å være etter hensikten? Er 
det behov for ytterligere innsats? 

Samtale med 
pasient/bruker og/eller 
gjennom koordinator/ 
aktuell instans. 

Primærkontakt i 
samarbeid med 
koordinator 
 

Faktorer som kan gi 
grunnlag for bekymring 

4. 
Avklar/viderefør/avslutt 
innsatsen 

 

Avklar sammen med koordinator om saken 
skal holdes på dette nivået, eller om det skal 
løftes videre til nivå 3 (flere instanser), eller 
flyttes til nivå 1.  
 

I møtet hvor tiltak 
evalueres vurderes det 
på hvilket nivå saken 
skal være.  
 

Primærkontakt i 
samarbeid med 
koordinator 
 
Husk at du har 
samtidighetsansvar. 
 

Samtykkeskjema 

Obs! Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten. Foresatte involveres ikke! Ved høy 
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 Nivå 3 – Omfattende tjenestebehov 

 Hva? Hvordan? Hvem? verktøy 
1. Avklaring av 
hjelp 

 
 

Dersom det er behov for flere instanser, 
kan en evt. bistå pasient/bruker med å 
søke om/henvende seg til andre tjenester. 
Egen tjeneste vil ikke ha hovedansvaret, 
men skal bistå med å formidle relevant 
informasjon (husk samtykke).  

Avklar først om tenkte aktuelle 
tjeneste vurderer selv at de har noe å 
bidra med.  
 
Bistå det tverrfaglige teamet og 
foresatt(e) 

Primærkontakt (evt 
koordinator).  

 

2. Planlegg 
tiltak 

 

Om pasient/bruker ønsker, delta på 
samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte. 

Bidra i 
samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte. 
 
Drøfting av informasjon, planlegging 
av tiltak, avtale nytt møte 

Primærkontakt  

3. Evaluer tiltak 

 

Det må sammen med koordinator 
og/eller andre instanser evalueres om de 
tiltakene som er iverksatt har ønsket 
effekt. Opplever pasient/bruker at 
situasjonen rundt barnet er bedret?  
 

Samtale med pasient/bruker – 
hvordan er deres opplevelse? 
// 
I samarbeidsmøter mellom involverte 
tjenester og foresatte 

Primærkontakt i 
samarbeid med 
koordinator 
 

Faktorer som kan 
gi grunnlag for 
bekymring 

4. Avklar/Avslutt 
 

 

Avklar om tiltakene skal endres, 
videreføres eller avsluttes. 
Gå alternativt til nivå 2 eller 1 om noen 
tjenester kan avsluttes. 
 

Endre eller viderefør tiltak om 
målene ikke er nådd. 
Om tiltak kan avsluttes, dokumenter 
i journalsystem. Gå evt. tilbake til 
nivå 2 eller 1 om antall tjenester kan 
reduseres. 

Primærkontakt i 
samarbeid med 
koordinator 
 

 

Obs! Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten. Foresatte involveres ikke! Ved høy 
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Barns rett til medvirkning og samtykke 

 Grunnlovens § 104 sier at barn «har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres 
alder og utvikling». Nittedal kommune har forpliktet seg til å implementere FNs barnekonvensjon artikkel 3 og 12 i alt vi gjør. Det innebærer at barnets 
beste er et grunnleggende hensyn og vi skal sikre barns medvirkning. Barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tillagt vekt. 

7 år: Barnet har rett til å si sin mening. Yngre barn som er i stand til å danne sine egne meninger skal også få informasjon og anledning til å si meningen sin 
før det blir tatt avgjørelser om personlige forhold for barnet. 

12 år: Barnets mening skal tillegges stor vekt. 

15 år: Barn som har fylt 15 år kan sammen med foresatte velge om det vil samtykke til tverrfaglig samarbeid. Fra 15 år skal foresatte og/eller ungdommen 
skrive under på samtykkeskjema. Fram til barnet fyller 18 år skal det få stadig større selvbestemmelsesrett. 

16 år: Ungdom over 16 år De har vanligvis rett selv til å avgjøre hvilke opplysninger foreldrene skal få fra helsetjenesten. Det gjelder også ved spørsmål om 
barn/unge skal motta helsehjelp. 

Når en ungdom under 18 år har samtykkekompetanse er ulik i forhold til ulike lover. Det er alltid det organet som skal avgi opplysninger som avgjør hva 
som kan gis uten hinder av taushetsplikt. 

Dersom foresatte og ansatte vurderer at det er til barnets beste å ikke delta på oppfølgingsmøter, skal det etableres andre arenaer hvor 
barnet/ungdommen får si sin mening. Det kan for eksempel være en samtale mellom barnet og en ansatt som kjenner barnet godt. Den ansatte kan 
fortelle hva som er avtalt og hva som skal skje videre. Barnet kan få lese møtereferater eller Stafettloggen sin, stille spørsmål og få informasjon. Dersom 
barnet ønsker, kan den ansatte videreformidle det barnet har sagt på neste oppfølgingsmøte, slik at dette kan tillegges vekt. 

Barnet blir informert om sin rett til å si sin mening. Den ansatte skal invitere, men ikke presse barnet til å si sin mening. 

Nittedal kommune er forpliktet til å implementere FNs barnekonvensjon artikkel 3 og 12 i alt vi gjør. Det innebærer at barnets beste er et grunnleggende 
hensyn og vi skal sikre barns medvirkning. Barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tillagt vekt. 

 

 



 
 

 

 


