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KONSULTASJONSTEAM 
 

Hensikt 
 Å være et lavterskeltilbud til foreldre/barn/ungdom(0-18 år), der målet er å hindre at 

problemer vedvarer eller videreutvikles. Teamet har særskilt fokus på barn, unge eller 

familier som oppfattes å være i risiko for bla å utvikle psykiske problemer.  

 Gi råd og veiledning til fagpersoner i kommunen. Bistå ansvarlig fagperson i å vurdere 

symptomer, og gi råd om den videre utredning og behandlingen kan gjøres i primær- 

og/eller spesialisthelsetjenesten  

 Gi råd om tiltak, bistå i planlegging av de kommunale hjelpetiltakene som iverksettes.  

 Bidra til at henvisninger til andrelinjen bygger på en tverrfaglig kartlegging i førstelinjen. 

 Sikre at de kommunale deltjenestene ivaretar sitt ansvar for tilrettelegging, tilbud og 

oppfølging under og etter behandling, selv om barnet/ungdommen mottar 

behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette ivaretas ved at det oppnevnes en 

kommunal kontaktperson for barnet/ungdommen. 

 

Gjennomføring og evaluering 

Konsultasjonsteamet består av: 

 Representant fra helsestasjon/skolehelsetjenesten(koordineringsansvarlig) 

 Kommuneoverlege 

 Representant fra PPT(Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) 

 Representant fra barnevernstjenesten 

 Representant fra BUP(barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk). 

 

Metode: 

 Konsultasjon med barn/ungdom og foresatte, og de instansene som kjenner 

barnet/ungdommen. 

 Konkrete saker om barn og ungdom, med foresattes samtykke 

 Anonyme saker, veiledning til involverte hjelpeinstanser 

 

Ansatte i følgende virksomheter kan melde saker til konsultasjonsteamet:  

 Fastlege 

 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 

 Avdeling for psykisk helsearbeid 

 Barnevern 

 PPT 
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Melders oppgaver: 

 

 Bruk eget henvendelsesskjema(vedlegg 1). Skjemaet sendes/leveres helsestasjonen ved 

koordinator for teamet.  

 Datoene til mellommøte, fungerer som frist for melding av saker. 

 Melder kontakter foresatte, og innhenter samtykke til at aktuelle instanser kan innkalles. 

 Notat fra konsultasjonsteam(vedlegg 3) og samtykkeerklæring (vedlegg 4) tas med til 

møtet og fylles ut der. 

 Foresatte gjøres kjent med at den som har meldt saken har ansvar for å sende notatet og 

samtykket til barnets fastlege, med kopi til foresatte og helsestasjon/skolehelsetjenesten.  

 

 

Antall møter i året 

 Koordineringsansvar: Representant fra helsestasjon/skolehelsetjenesten  

 Det utarbeides årlig møteplan, første torsdag i måneden, totalt 10 møter pr år (ikke møte i 

juli og august). 

 Fast møtetidspunkt kl 08.450 inntil kl 12.00, Nome helsestasjon møterom 2 etasje.  

 Mellommøte består av kommunens representanter, og disse møtes 1g. pr/mnd i henhold til 

møteplan 

 

Organisering av mellommøte  

 Innmeldte saker gjennomgås og prioriteres. 

 Det vurderer hvem som skal innkalles, bla på bakgrunn av informasjon gitt under punkt 

1,2 og 3 i henvendelsesskjemaet. 

 Koordineringsansvarlig innkaller aktuelle instanser(vedlegg 2). Kontakten journalføres i 

barnets journal på helsestasjonen. 

 Årets siste møte: Evaluering og revisjon av rutiner i tråd med endret praksis.   

 

 

Organisering av konsultasjonsteamet:  

 Konsultasjon:  

o Hver konsultasjon starter med en kort orientering om møtestruktur og tidsramme.  

o Kort presentasjon av personer og sak.  

o Drøfting 

o Oppsummering 

o Kort evaluering 

 

Informasjon: 

 Kommunens hjemmeside 

 Informasjonsbrosjyre til samarbeidspartnere i kommunen og 2. linjetjenesten (under 

arbeid) 

 



Konsultasjonsteam for barn og unge 0-18 år. Prosedyre revidert 24.04.19 

 

 

   

 
 

 
 
 
  
 
 

   

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Brukermedvirkning 

 Melder har ansvar for å innhente brukererfaringer, og melde dette tilbake til teamet. 

 Kommunens virksomheter tilbys årlige informasjonsrunder, der evaluering og 

brukertilbakemelding er fast tema.  

 

Rapporterting/statistikk: 

 Koordineringsansvarlig har ansvar for å ha oversikt over meldte saker, og utarbeide 

årsrapport. Årsrapporten behandles i «Lederteam for barn og unge».  

 

Lovgrunnlag:  

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m  

 Lov om folkehelsearbeid 

 Lov om spesialisthelsetjenesten 

 Pasientrettighetsloven  

 Forskrift om kommunens helsefremmende & forebyggende arbeid i helsestasjons- & 

skolehelsetjenesten 

 Helsepersonelloven 

 

Lokalt planverk: 

 «Konsultasjonsteam for barn og unge 0-18 år». Tiltak 15 i «Plan for barn og unges 

psykiske helse 2007-2010 i Nome kommune».  

 Tiltaket er forankret i «Samarbeidsavtale for barn, mellom Nome kommune og 

BUK»(godkjent des.-08). I forbindelse med nye krav knyttet til samhandlingsreform og 

inngåelse av lovpålagte delavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, ble 

tiltaket forankrei i revidert(2019) delavtale for barn og unge i Telemark. 

 

Vedlegg: 

 Henvendelsesskjema, vedlegg 1. 

 Innkalling, vedlegg 2. 

 Notat, vedlegg 3. 

 Samtykkeerklæring, vedlegg 4. 

 Møteplan, vedlegg 5. 

 Oversikt deltakere, vedlegg 6. 

 Årsrapport mal, vedlegg 7. 

 Huskeliste koordineringsansvarlig, vedlegg 8.  

 Informasjonsbrosjyre(under arbeid) 

 

 

 

 
  
 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
http://lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030403-0450.html
http://lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030403-0450.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
../../2.%20Planlegging%20av%20tjenesten/9.Tverrfaglig%20samarbeid/1.%20KS%20vedlegg%20-%20ikke%20rør/Psykiatriplanen.pdf
../../2.%20Planlegging%20av%20tjenesten/9.Tverrfaglig%20samarbeid/1.%20KS%20vedlegg%20-%20ikke%20rør/Psykiatriplanen.pdf
../../2.%20Planlegging%20av%20tjenesten/9.Tverrfaglig%20samarbeid/1.%20KS%20vedlegg%20-%20ikke%20rør/Samarbeidsavtale%20BUK.pdf
../../2.%20Planlegging%20av%20tjenesten/9.Tverrfaglig%20samarbeid/1.%20KS%20vedlegg%20-%20ikke%20rør/Samarbeidsavtale%20BUK.pdf
https://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Samhandling-avtaler/Delavtale%204%204%208%20-%20samarbeid%20om%20tjenester%20til%20barn%20og%20unge.pdf

