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Tverrfaglig team 
- rettet mot barn og unge 

 

 

Hvem er vi:  

 

Helsesøstertjenesten:  

Dette er en lovbestemt tjeneste som har barn og ung-

dom fra 0-18år i sin målgruppe. Helsesøstertjenesten 

skal jobbe for å fremme fysisk og psykisk helse, samt 

fremme gode sosiale og miljømessige forhold og fore-

bygge sykdom og skade. Helsesøster følger barnet og 

foreldrene fra nyfødt til de begynner på videregående, 

siden de fleste av våre ungdommer flytter på hybel da. 

Dette er et lavterskeltilbud. 

 

 

Oppvekst:  

Oppvekstetaten arbeider med skole- og barnehage, og 

er opptatt av at alle har et godt lærings og oppvekst-

miljø. Etaten har nulltoleranse for mobbing.  

Det vil si at det ikke tolereres mobbing av noe slag, og 

at det skal reageres så snart man blir klar over et  

problem.  

Oppvekstetaten ønsker at elevene skal få kontakt med 

hverandre på tvers av kretsgrenser, og har derfor sat-

set på å arrangere ulike former for treffpunkter. Der 

kan elevene bli kjent med hverandre, og skaffe seg 

nye venner ( f. eks. Camp Gjerøy). 

 

 

Tverrfaglig team 

 

 

 

 

Psykisk helsetjeneste:  

Barne– og ungdomskoordinator jobber innenfor  

psykisk helsetjeneste, og fungerer som kontaktperson for 

barn og ungdom i kommunen. Mye av arbeidet utspringer 

av møtet med barn og unge i kommunen, og behovet denne 

gruppen har. Barne– og ungdomskoordinator jobber fore-

byggende og helsefremmende rettet mot skole og fritid, og 

kan blant annet legge til rette for fritidstiltak, trivselstiltak 

på skolen eller følge opp barn/unge som har behov for det.  

 

Barnevern: 

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge 

sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barne-

vernets ansvar og arbeidsoppgaver finnes i Lov om barne-

verntjenester. Disse kan i hovedtrekk listes opp i følgende 

punkter: 

- Råd og veiledning til foreldre som er i en vanskelig 

  situasjon           

- Hjelpe– og støttetiltak i hjemmet 

- Om nødvendig sette inn omsorgstiltak utenfor  

   hjemmet 

 

PPT/BUP:  

Tverrfaglig team har, ved behov, samarbeidsmøter med BUP 

Rana og PPT, skoler, familier eller andre kan be om at aktu-

elle saker kan tas opp på disse samarbeidsmøtene.  

 

http://www.rodoy.kommune.no/default.aspx


Om tverrfaglig team 

 

Tverrfaglig team er sammensatt av representanter 

fra kommunale instanser som arbeider med barn og 

unge. 

Teamet skal bidra til samordning og samarbeid på 

tvers av tjenestene i kommunen, og legge til rette 

for et helhetlig og godt tjenestetilbud som er tilpas-

set det enkelte barn/ungdom/familie.  

I tverrfaglig team kan familier, enkeltpersoner eller 

kommunale instanser ta opp utfordringer knyttet til 

barn og unges hverdag. Ved behov kan teamet ut-

veksle informasjon og legge til rette for nødvendige 

tiltak for et barn/ungdom/familie.  

Teamet kan også knytte til seg annen intern eller 

ekstern kompetanse. Herunder lege, BUP, PPT, politi 

eller andre aktuelle instanser. Personer blir ikke 

navngitt uten at den eller de det gjelder er informert, 

og har gitt sitt samtykke.   

 

 

Hvem kan ha nytte av tverrfaglig team? 

 Familier og enkeltpersoner som ønsker råd/

veiledning/samarbeid i forbindelse med ulike  

utfordringer knyttet til barn og unges oppvekst. 

 Fagpersoner/kommunale instanser som har 

behov for råd/veiledning/samarbeid i utford-

ringer knyttet til barn og unges hverdag.  

 

Hva kan tverrfaglig team bidra med:  

Drøfte utfordringer tverrfaglig, og legge til rette for 

tiltak for barn, ungdom og familier som har behov for 

det. 

Drøfte utfordringer anonymt/generelt.  

Legge til rette for at utfordringer kan drøftes 

med BUP, PPT eller andre aktuelle samar-

beidspartnere, for eksempel i forkant av en 

videre henvisning.  

Teamet kan også tilrettelegge for tema-

kvelder, kompetanseheving og liknende for  

kommunale instanser og befolkningen  

forøvrig.  

Kontakt/tilgjengelighet 

Henvendelser kan skje via henvendelsesskjema som 

finnes på kommunens webside eller i service-skranken 

på  kommunehuset. Alternativt kan du henvende deg 

per telefon (se forside)   

Teamet har faste møter 2. torsdag hver måned. Ved 

behov kan møtested og tidspunkt endres. 

· Tilbudet er gratis 

· Ingen vansker er for små til å ta kontakt 

 

Lovgrunnlag:  

Representantene i tverrfaglig team forholder seg til 

aktuelle lover knyttet til egen tjeneste og eget fag- 

område. Tverrfaglig team er berørt av følgende lover: 

barnekonvensjonen, forvaltningsloven, helsetjeneste-

loven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringslo-

ven. 

 

Taushetsplikt, anonymitet og samtykke:  

Representantene i tverrfaglig team har taushetsplikt i 

henhold til gjeldende lovverk.  

Det kreves samtykke fra foresatte dersom person-

saker skal tas opp i tverrfaglig team. Skjema for sam-

tykke ligger på kommunens webside 

Utfordringer kan drøftes anonymt, dersom opplys-

ningene ikke er mulige å spore tilbake til den  

opplysningene gjelder.  

Tverrfaglig team  

— rettet mot barn og unge 


