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• Beate Elvebakk, assisterende sjef PPK og  

  TIBIR - koordinator 

Presentasjon 
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38 279  innbyggere per juni 2017  

16,8 prosent andel innvandrere og norskfødte 

med innvandrerforeldre. Ca.110 nasjonaliteter  

Ca. 20 000 arbeidsplasser i kommunen 

 

Barnehager: 

• 18 kommunale  

• 1 Åpen barnehage 

• 10 private 

• 12 private familiebarnehager 

• 5  statlige (Ahus)  

 

Skoler 

• 8 barneskoler  

• 4 ungdomsskoler 

• 2 privatskoler (1 – 10) 

 

Helsestasjon 

• 2 

 

Lørenskog kommune 

Sentral beliggenhet, godt integrert i et 
større bo- og arbeidsmarked. Grenser 
til kommunene  Enebakk, Rælingen og 
Skedsmo og Oslo 
 



• Bakgrunn og historikk 

 

• Hvorfor tverrfaglig samarbeid 
 

• De tverrfaglige møtene 
 Arena for å komme i gang med tidlige tiltak 

 Suksesskriterier 

 Dilemmaer 

 

• Forutsetninger for samarbeid og veien videre 

 

Hva skal vi snakke om? 
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Hvorfor tverrfaglig samarbeid?  
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Lørenskog kommune sikter høyt i arbeid med barn og unge. 
Gjennom tverrfaglig samarbeid sikres en koordinert innsats for 
barn og unges oppvekstmiljø i Lørenskog kommune. 

 

Samarbeidet skal fremme: 

 

• ”Vi-følelsen”  

• Etatene kjenner hverandre 

• Etatene strekker seg mot samme mål når det gjelder 
forebyggende arbeid for barn og unge 

• Etatene får mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at 
forskjellige instanser støtter og utfyller hverandre 
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• 1989 søkte daværende Sosialdepartementet om 

prosjektmidler 

• Prosjektleder og prosjektgruppe 

• Veiledere 

• Ungdomsprosjektet – Barneprosjektet 

 

 

• Tverrfaglig samarbeid – Tverrfaglig møte 

 

Historikken til TFM i Lørenskog 
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Når bekymring melder seg 

METODEBOK 



TVERRFAGLIG SAMARBEID FOR BARN OG UNGE 

Faste deltakere sammen med ansatte i 

driftsenheten og foresatte er: 

 

• Representant fra PPK 

• Representant fra barnevernet 

• Helsesøster 

 

Forebyggende psykisk helse etter behov 

 

Deltakere i det tverrfaglig møte 
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• Skoler har tverrfaglig møte en gang hver fjerde 

uke  

• Barnehager har tverrfaglig møte en gang hver 

sjette uke  

• Helsestasjoner etter behov 

• Tid utover møtene 

 

Avsatt tidsressurs 
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• Samarbeidssystemet forutsetter samarbeid med foresatte 

 

• Foresatte er den viktigste ressursen for barna 

 

• Foresatte må undertegne tillatelseserklæring for at man 
kan belyse sider ved barnet det tverrfaglige møtet.  

 

• Foresatte kan selv be om tverrfaglig møte  

 

• Foresatte fyller i dag ut anonymt ut brukerskjema når 
saken avsluttes i tverrfaglig møte 

 

Foresatte  

13 



• Ved behov for kompetanse utover driftsenhetens 

egen kompetanse 

 

• Ved behov for en tverrfaglig analyse av 

undringen  

 

• Ved behov for aktiv medvirkning fra eleven/ 

foresattes side  

 

Når bør man ha tverrfaglig møte? 
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Hensikten med de tverrfaglige møtene 
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• Styrke foreldreansvaret gjennom deltakelse og 

involvering i barnets problemer 

• Sikre åpenhet mellom foreldre og involverte 

offentlige tjenester/etater 

• Bidra til rasjonalisering gjennom samordning av 

tiltak  

• Sikre at aktuelle henvisninger blir rettet til riktig 

faglig instans 

 

De tverrfaglige møtene skal 
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Handlingsplanen skal:  

• sikre oppfølging over tid av det enkelte barn/ungdom  

 

• sikre ansvarsfordeling innen gitte tidsfrister 

 

• styre tiltakene mot felles mål 

 

• formalisere et forpliktende samarbeid 

 

• evaluere og revidere tiltakene 

 

Handlingsplan  
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Når avsluttes saken i tverrfaglig møte? 
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• Møteleder har  ansvar for å følge rutiner for tverrfaglig 
møte, slik det beskrives i Metodeboka. 

 

• Det er fast møteleder ved hver driftsenhet. Helsesøster 
på helsestasjonen, styrer i barnehagen og rektorer på 
skolen, dersom ikke ansvaret er delegert til en annen 
ansatt ved skolens ledelse. Rektor har allikevel et 
overordnet ansvar. 

 

• Møteleder har et overordnet ansvar for at det tverrfaglige 
teamet fungere etter intensjonen. At teamet kjenner 
hverandre og har en klar forventning til hverandre er et 
suksesskriteriet.  

 

Møteledelse 
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Møteledelse 

• Sørge for at alle deltar 

• Ivaretakelse av foreldre  

• Tydelig plan med møtet – felles mål – hva skal 

møtet munne ut i? 

• Hva videre? Neste steg rundt barnet  

• Konkretisering, tydelighet 

• TFM feil forum dersom det er åpenbart behov for 

henvisning videre 

 

 

 



…møteledelse forts. 

• Tillit, trygging og kommunikasjon  

• Åpen, troverdig, engasjert 

• Forventninger til hverandre i det tverrfaglige 

teamet, plattform for samarbeid. De som har 

drøftet dette får bedre møter 

• Innføring for nyansatte 

 



Lille Kajas historie 
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• Mor alene med to barn. 

• Lite nettverk og familie. 

• Utfordringer rundt Kaja i barnehagen og hjemme 

• Kaja er overvektig, noe som hindrer henne i lek 

og utfoldelse i barnehagen og i fritiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaja 5 år og familien 
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• Tilstede: Mor, styrer, avdelingsleder, PP-rådgiver, 

helsesøster, representant fra 

barneverntjenesten. 

• Tiltak:  

- TIBIR-tiltak: PMTO-terapi til mor, TIBIR-

konsultasjon til personalet på avdelingen, 

sosialferdighetstrening til Kaja. 

- Forebyggende psykisk helsetjeneste gir mor 

inntil 5 samtaler med psykolog 

- Helsesøster veileder på kost og aktivitet 

 

 

Tverrfaglig møte om Kaja 
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• Alle tiltakene var ferdige før skolestart. 

• Overføringsmøte med skolen. 

• Tverrfaglig møte ble avsluttet i barnehagen i juni  

før skolestart. 

• Kaja går nå i 3. klasse og familien har ikke hatt 

noe behov for flere hjelpetiltak.  

 

Resultat 
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Videre arbeid 

• «Kick-off» for revitalisering av TFM 

• Kompetanseheving – for nyansatte og alle 

• «Vedlikehold» 

• Noen enheter har «droppet ut» 

• Fokus på lettere psykiske plager –  eks. mangel 

på kompetanse i tverrfaglige møter, forskjellig 

syn på hvordan fremme psykisk helse i skolen 

• Evalueringsmetode 



TVERRFAGLIG SAMARBEID FOR BARN OG UNGE 

Takk for oss! 
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• mators@lorenskog.kommune.no 

• lrh@lorenskog.kommune.no 

• bev@lorenskog.kommune.no 
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