
 

 
Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014  

 
 

TITTEL: MÅLGRUPPE:  MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE:  MÅL/ ANNET: 
Tverretatlig tiltaksteam for 
barn og unge (TTT) 

Barn, unge og foreldre   Månedlig Mellomledere i PPT, 
barneverntjenesten, 
Helsestasjon, kultur, NAV, 
Tun funksjonshemmede, 
barnehageleder og 
representant fra skolene  

Mål: gjennom tverrfaglig 
samarbeid på systemnivå 
arbeide fram og prioritere gode 
tiltak som ønskes gjennomført 
overfor målgruppen barn, unge 
og foreldre  

Tverretatlig medarbeider 
forum  

Barn, unge og foreldre  2 ganger årlig  Alle ansatte i helsestasjon, 
barneverntjeneste og PPT 
(ved aktuelle tema inviteres 
andre aktuelle faggrupper)  

Mål: øke kjennskap til, øke 
felles kompetanse og  
samarbeid med de ulike 
tjenestene for tidlig 
identifikasjon og tidlig 
intervensjon  

Ressursgruppe- Barn av 
psykisk psyke  

Barn, unge og foreldre  Minimum 2 ganger per år  Helsestasjonen, 
Barnehage, barneskole, 
PPT, NAV, 
Psykisk helse voksene og  
Barneverntjenesten 

Mål: Innhente og bistå med 
faglig kompetanse og råd, samt 
etablering av gode 
samarbeidsrutiner  

Ressursgruppe- Selvmord 
og selvskading * 

Barn, unge og foreldre Minimum 2 ganger per år Helsestasjon for ungdom, 
skole ved miljøarbeider, 
Utekontakten og 
barneverntjenesten  

Mål: Innhente og bistå med 
faglig kompetanse og råd, samt 
etablering av gode 
samarbeidsrutiner 

Ressursgruppe- Vold i 
nære relasjoner/ seksuelle 
overgrep * 

Barn, unge og foreldre Minimum 2 ganger per år Barneverntjenesten, 
helsestasjonen og PPT  

Mål: Innhente og bistå med 
faglig kompetanse og råd, samt 
etablering av gode 
samarbeidsrutiner 

Ressursgruppe- Etniske 
minoriteter * 

Barn, unge og foreldre Minimum 2 ganger per år Flyktningetjenesten,  
Helsestasjonen, 
Barnehageleder og 
barneverntjenesten 
 

Mål: Innhente og bistå med 
faglig kompetanse og råd, samt 
etablering av gode 
samarbeidsrutiner 



Ressursgruppe- TIGRIS 
(tidlig intervensjon 
rusmiddelbruk) 

Alle gravide, sped- og småbarn 
(0-5 år) 

2 timer 6 ganger årlig Rusteam NAV, 
barneverntjenesten, jordmor, 
helsesøster 

Mål: Heve kompetansen om 
tidlig identifikasjon og tidlig 
intervensjon blant ansatte som 
kommer i kontakt med 
risikoutsatte barn og unge, 
samt utvikle gode 
samarbeidsrutiner 
 

Ressursgruppe- Barn i 
rusfamilier -BIR 

Barn i rusfamilier i barnehage- 
og barneskolealder  

Månedlige møter samt 3 
kurssamlinger a 2 dager 

Ansatte i barnehager 
(Gustadmoen og 
Mælumenga), barneskoler 
(Enger og Stalsberg), 
skolehelsetjenesten, PPT, 
rusteam NAV og 
barnevernet. 

Mål: Heve kompetansen om 
tidlig identifikasjon og tidlig 
intervensjon blant ansatte som 
kommer i kontakt med 
risikoutsatte barn og unge, 
samt utvikle gode 
samarbeidsrutiner .  
Prosjekt 2014-2015  

Samarbeidsmøte med 
politi, NAV, utekontakt og 
barneverntjenesten  

Barn, unge og ungdomsmiljøer i 
risiko for negativ utvikling  

Månedlig  Representanter fra politi, 
NAV, utekontakt og 
barneverntjenesten 

Mål: Tidlig identifikasjon og 
intervensjon for å redusere 
risiko for negativ utvikling  

Veiledning i helsestasjon 
med BUP- sped- og 
småbarnsteam 

Gravide, sped- og småbarn 0-5 
år 

2 timer månedlig Helsestasjonen og BUP v/ 
barnepsykolog  

Mål: samarbeid og veiledning 
for å gi gode tjenester nær 
bruker, samt avklaring av 
behov for videre henvisning til 
spesialisthelsetjenesten  

Småbarnsforum  Barn 0-5 år  Hver annen måned  Helsestasjon og 
barneverntjenesten  

Mål: tidlig intervensjon og 
avklaring av videre behov   

Tverrfaglige 
samarbeidsmøter i 
barnehage 

Barnehagebarn og deres 
foreldre  

Minimum 2 g årlig Barnehagen, PPT, 
helsestasjon og 
barneverntjenesten 

Mål: Gi den enkelte barnehage 
mulighet til drøfting av forhold 
de er opptatt av (informasjon, 
avklaring/ henvisningsbehov, 
veiledning med 
hjelpetjenestene) 
Se brosjyre for tverrfaglig 
samarbeid i barnehage/ skole  

Tverrfaglige 
samarbeidsmøter i skolen 

Elever og deres foreldre  Minimum 2 g årlig Skolen, PPT, helsestasjonen 
og barneverntjenesten  

Mål: Gi den enkelte skole 
mulighet til drøfting av forhold 
de er opptatt av (informasjon, 
avklaring/ henvisningsbehov, 
veiledning med 
hjelpetjenestene) 
Se brosjyre for tverrfaglig 



samarbeid i barnehage/ skole 

Samarbeidsmøte 
hjelpetjenester barn og 
unge * 

Barn, unge og foreldre  3 ganger årlig  Helsestasjonen, NAV, 
barneverntjenesten, PPT, 
psykisk helse voksne 

Mål: øke kjennskap til og 
samarbeid med de ulike 
tjenestene for tidlig 
identifikasjon og tidlig 
intervensjon 

Ansvarsgrupper Barn og ungdom med særlige 
behov  

2-3 ganger årlig/ etter 
behov  

Barn/ foreldre og aktuelle 
hjelpeinstanser 

Mål: brukerorientert 
samhandling for å koordinere 
innsats og avklare 
ansvarsforhold mellom de 
involverte  

Individuell Plan (IP) Barn og unge med kronisk 
sykdom og/ eller 
funksjonsnedsettelse med 
langvarige og sammensatte 
behov 

Hyppige møter i 
oppstartsperiode, senere 
årlig/ etter behov  

Barn/ foreldre og aktuelle 
hjelpeinstanser 

Mål: gjennom tverrfaglig 
samarbeid sikre at 
tjenestemottakeren får en plan 
med et helhetlig, koordinert og 
tilpasset tjenestetilbud  

Koordinerende enhet  Barn og unge med kronisk 
sykdom og/ eller 
funksjonsnedsettelse med 
langvarige og sammensatte 
behov 

Halvårlig møter + ved 
behov 

Tun funksjonshemmede, 
Helsestasjonen, PPT, 
Hjemmetjenestene, 
Barneverntjenesten, skole og 
barnehage  

Mål: koordinere og avklare 
ulike tiltak på best mulig måte 
for bruker  

Interkommunalt 
habiliteringsprosjekt for 
aktivisering unge 
funksjonshemmede 

Unge funksjonshemmede fysisk 
og psykisk  (14 – 30 år) 

Månedlig Representanter fra 
avdelinger for 
funksjonshemmede, Friskliv 
og fysio/ ergotjenesten  

Mål: interkommunalt samarbeid 
for å nå målgruppen med 
aktivitetstilbud  
Interkommunalt prosjekt med 
Modum, Sigdal og Krødsherad, 
oppstart november 2013 

Helse- og sos.ped-team i 
ungdomsskolen  

Risikoutsatt ungdom 13 -16 år Hver 14 dag i skoleåret  Skolen ved sosiallærer og 
miljøarbeider og 
skolehelsetjenesten og 
kontaktlærer ved behov   

Mål: Samarbeid for å gi den 
enkelte elev best mulig støtte 
og hjelp (individuelt eller i 
gruppe)  

Skolefravær/-vegring 6 – 16 år 
For elever med fravær mer enn 
10 dager 

Etter oppmeldt behov for 
enkelt elever 

Elev/ foreldre, skole, 
helsesøster, PPT og evnt. 
andre aktuelle 
hjelpetjenester  

Mål: redusere skolefravær og 
skolefrafall  
Se rutine for skolefravær. 
Evalueres vår 2014  

”Utsatt rusdebut” 10 – 16 år Månedlig Helsestasjon for ungdom, 
skolehelsetjenesten, 
ungdomskoler og 
barneskoler ved 
miljøarbeider og sosiallærer , 
politi, utekontakt og 

Mål: å utsette rusdebuten hos  
barn og unge gjennom 
langsiktig tverrfaglig samarbeid   



representant fra MOT   

MOT 12 -16 år samt lokalsamfunnet i 
kommunen  

Månedlig  
samarbeidsmøter i MOT- 
team  

MOT- koordinator, MOT-
leder og MOT- informatører 
(representanter fra skole og 
skolehelsetjenesten) 

Mål: styrke ungdommens MOT 
til å leve, MOT til å bry seg og 
MOT til å si nei 

Samarbeidsmøte 
Frisklivsresept Ung 

Barn og unge opp til 18 år  2 g årlig ellers etter behov Frisklivssentralen, 
skolehelsetjenesten og 
fysioterapitjenesten  

Mål: samarbeid for å 
videreutvikle Frisklivsresept 
ung (herunder henvisning og 
oppfølging) 

Samarbeidsmøte Aktiv Ung 13 -16 år 4 faste møter ellers etter 
behov 

Frisklivsentralen, 
ungdomskolene ved 
miljøarbeider, 
skolehelsetjenesten, 
barneverntjenesten, 
utekontakt og 
ungdomsklubben  

Mål: samarbeid for rekruttering 
til og videreutvikling av tilbudet  

Samarbeidsmøte Aktivitet 
for moro skyld 

12 -16 år 2 g årlig ellers etter behov Frisklivssentralen, 
skolehelsetjenesten, 
kulturetaten, idrettsrådet, 
ungdomsklubben, Furumo 
svømmehall, aktuelle frivillige 
lag og foreninger; per i dag: 
Friskis -og Svettis, Åmot IL 
Fotball og Geithus IL  

Mål: utvikle og gjennomføre 
tilbudet  

VIP (veiledning og 
informasjon om psykisk 
helse hos ungdom- i vg-
skole) 

16 år (vg 1) Årlige klassebesøk  Skole ved rådgivertjenesten, 
psykisk helse voksne, 
Modum Bad ved poliklinikk/ 
snarvei, PPOT og 
skolehelsetjenesten  

Mål: gjøre elver bedre i stand til 
å ivareta egen psykisk helse og 
info. om tiltak som er 
tilgjengelig  

TET-møte (tverretatlig 
møte) vg-skole 

Ungdom i vg-skole med ulike 
utfordringer; helse- utdanning – 
fravær 

2 timer ukentlig Vg-skole ved sosial 
pedagogisk personell og 
rådgivertjenesten, PPOT og 
skolehelsetjeneste 

Mål: drøfte elevers utfordringer 
og hvilken hjelp som kan tilbys 

Henvisningsutvalg  Ungdom 16 – 24 år med risiko 
for frafall i skole og jobb 

2 timer hver 14. dag NAV ved ungdom –og 
rusteam, AI, vg-skole ved 
rådgiver,  PPOT og 
skolehelsetjeneste. Politi, 
utekontakt og 
barneverntjenesten møter 
månedlig.  

Mål: Tverrfaglig samarbeid for 
å forhindre frafall fra skole/ 
jobb, samt initiere tilbud for 
målgruppa  

Samarbeidsmøter med den 0-19 år  Årlige samarbeidsmøter  Tannhelsetjenesten, Mål: Gi oversikt over  



offentlige 
tannhelsetjenesten  

helsestasjon, 
barneverntjenesten  

tannhelsen blant barn og unge 
i kommunen, samt 
videreutvikle rutiner  

SESAM- psykisk helse  
(Samhandling folkehelse, 
lavterskeltilbud, 
kompetanse)  

Barn, unge og voksne  Månedlig 
arbeidsgruppemøter 
Styringsgruppe 3 ganger i 
året  

Modum kommune; Sigdal 
kommune, Buskerud 
Fylkeskommune og Modum 
Bad  

Mål: Utvikle lavterskeltilbud 
med høy kompetanse til beste 
for innbyggerne og bidra til 
forskning og kompetansedeling  
Prosjektsamarbeid 2012- 

Folkehelsegruppe Barn, unge og voksne  2 g årlig, ellers etter 
behov 

Folkehelsekoordinator, 
Helse- og sosialsjef, 
undervisningssjef, 
Kulturetaten, 
kommuneoverlege, 
Frisklivssentralen, 
virksomhetsleder 
forebyggende enhet, 
leder ergo/fysioavd.,  
barnehageleder, 
rådmannskontoret mfl.  

Mål: samarbeid om å utvikle 
Modum som 
folkehelsekommune 

 
* På grunn av kapasitetsproblemer i ulike virksomheter har dette samarbeidsforumet ikke vært aktivt siste 1-2 år  

 


