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JA 

JA 

Fastlegen har en pasient - barn/unge med utfordringer 

PPT 

Målgruppe: Barn/unge 0-
16 år med utfordringer i 
barnehage/ 
grunnskole 

 

Tildelingskontoret/
Koordinerende 
enhet  
Målgruppe:  
behov for avlastning, 
støttekontakt, BPA, bolig, 
koordinator, individuell 
plan, omsorgsstønad, etc. 

 

Fastlegen følger opp 

pasienten videre. 

Henvises til BUP/DPS 

Prioriteringsveileder 

psykisk helsevern barn 

og unge 

Henvisningsskjema 

 

Er pasienten i behov for hjelp utover 

fastlegens bistand? i behov for 

hjelp utover fastlegens 

bistand? 

n i behov for hjelp utover 

fastlegens bistand? 

enten i behov for hjelp 

utover fastlegens bistand? 

 

Kan pasienten nyttiggjøre seg 

kommunale tjenestetilbud? 

Ressursteam for 
ungdom 
Målgruppe: 
Foreldre til ungdom 
som har ME eller 
ME lignende 
symptomer, bruker 
eller har brukt 
illegale rusmidler, 
har stort 
skolefravær eller 
har falt helt ut av 
skole. 
Etter kursene/ 
temamøtene tilbys 
foreldrene noe 
individuell 
oppfølging. 

 

Psykisk helseteam 
barn og unge 
Målgruppe: 
Psykisk helseteam 
er et 
lavterskeltilbud 
innenfor rammene 
av forebyggende 
psykisk 
helsearbeid. 
Tilbudet gjelder 
aldersgruppen 0-23 
år, knyttet til 
psykisk helse, 
sosiale 
utfordringer, 
utvikling og 
konflikter. 
Kontakt ved 
dialogmeldinger 

 

 

Helsesykepleier 
på skolene  
 
Målgruppe: 
Barn, ungdom og 
deres familier 6-
20 år.  
Kontakt ved 
dialogmeldinger 

 

 

Helsesykepleier 
på 

helsestasjonene 
Målgruppe: 
Barn og deres 
familier 0-5 år. 
Kontakt ved 
dialogmeldinger 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunale tjenestetilbud – anbefales etter behov. 

Innbygger kan også kontakte tjenesten selv. 

Helsetjenester barn og unge 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten kan 

hjelpe barn og foreldre hvor 

barn har behov for en bedre 

daglig omsorg. 

Barnevernvakten 

Døgnbemannet 

Akutthjelpen 
Målgruppe: 
Familier med 

barn 0-12 år hvor 

mor/far er syke 

eller har et annet 

akutt 

hjelpebehov. 

 

 

 

 

 

 

Home-Start 
Et 
familiestøttepro
gram som 
baserer seg på 
frivillig innsats. 

 

 

 

Helsestasjon for 
ungdom 

Helsestasjon for 
ungdom er et 

tilbud til gutter 
og jenter i 

alderen 13-23 år. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jordmor 
tjenesten 

Et tilbud til alle 
gravide.     

Kontakt ved 
dialogmeldinger 

 

 

 

 

 

 

 

Ergo/fysio barn 
og unge 

Helsetilbud til 
barn og unge 
under 18 år med 
nedsatt 
funksjonsevne. 

 

 

 

 

 

 

 

Rusforebyggende 
team 
Målgruppe: 
Ungdom og deres 
familier hvor det 
er bekymring i 
forhold til 
ungdommens 
rusbruk. Tilbudet 
er for ungdom og 
deres familier opp 
til 23 år.   

 

Pårørendetilbud 

Gjelder 

barn/voksne 

 

ENDRINGER/FEIL I SKJEMA MELDES 

merethe.holst@baerum.kommune.no 

 

LINK TIL KOMMUNENS ORG.KART 

 

Stanga 

avlastningssenter 

Avlastningstilbud til 

familier med barn 

og ungdom i 

alderen 8-18 år med 

psykiske 

helsevansker. 

Søknad sendes 

Tildelingskontoret 

 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/pp-tjenesten/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sok-pleie--og-omsorgstjenester/tildelingskontoret/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/personer-med-utviklingshemming/brobyggerprosjektet/noen-begreper/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/personer-med-utviklingshemming/brobyggerprosjektet/noen-begreper/
https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/berum-bup
https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dps
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge
http://nbup.no/doc/skjema/Bup%20henvisningsskjema%20-%20bokmaal.pdf
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/ressursteam-for-ungdom/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/ressursteam-for-ungdom/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/psykisk-helseteam/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/psykisk-helseteam/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsestasjon/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsestasjon/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsestasjon/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/barnevern/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/barnevern/barnevernvakten-i-asker-og-barum/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/akutthjelp-til-barnefamilier/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/home-start-familiekontakten/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/helsestasjon-for-ungdom/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/helsestasjon-for-ungdom/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsestasjonenes-tilbud/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsestasjonenes-tilbud/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/ergo--og-fysioterapi/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/ergo--og-fysioterapi/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/helsestasjon-for-ungdom/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/helsestasjon-for-ungdom/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/er-du-parorende/
mailto:merethe.holst@baerum.kommune.no
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/organisasjonskart_barum-kommune_06september_2019.pdf
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/avlastningstjenester-og-barneboliger/stanga-avlastningssenter/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/avlastningstjenester-og-barneboliger/stanga-avlastningssenter/


 

ANDRE KOMMUNALE TILBUD: 

 

 

 

 

ANDRE IKKE-KOMMUNALE TILBUD: 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON KOMMUNALE TJENESTER I FLYTSKJEMA 

Stanga avlastningssenter 46 41 85 22 
Helsesykepleiere på helsestasjonene Dialogmelding: 80325 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: omfatter alle helsestasjoner, barneskoler, ungdomsskoler og 

vgs.  
Helsesykepleiere på skolene Dialogmelding: 80325 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: omfatter alle helsestasjoner, barneskoler, ungdomsskoler og 

vgs.  
Barneverntjenesten 67 50 47 70 

PPT Se kontaktinformasjon her https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/pp-tjenesten/                        

Tildelingskontoret/Koordinerende enhet 67 50 40 50, mandag-fredag 09.00-15.00. Koordinerende enhet: 908 42 270, koordinerendeenhet@baerum.kommune.no 

Akutthjelpen 67 50 89 10/468 09 444 

Home-Start 934 00 890 

Psykisk helseteam Dialogmelding: 133807 Psykisk helsetjeneste for barn og unge i helsestasjon og skolehelsetjeneste: omfatter våre                 
tre team: gravide, sped- og småbarn 0-5 år, barn 6-12 år og ungdom 13-23 år. 

Ressursteam for ungdom ressursteamforungdom@baerum.kommune.no 

Rusforebyggende team 908 09 368 

Jordmortjenesten Dialogmelding: 124743 Jordmortjenesten 

Ergo/fysio barn og unge Dialogmelding: 134156 Ergoterapi, pleie og omsorg: gjelder barn og voksne 
                            134155 Fysioterapi, pleie og omsorg: gjelder barn og voksne 

Helsestasjon for ungdom Dialogmelding:124744 Helsestasjon for ungdom: omfatter også Helsestasjon for gutter  
                                                                                                                                                                                                                                                       17.01.2020 

Ungdom og fritid Utekontakten og 

fritidsklubber/spillhuset 

Målgruppe: ungdom 15-25 år 

PPT/Oppfølgingstjenesten videregående skoler - fylkeskommunen, 67 80 53 50 

Flyktningkontoret, 67 50 67 50 

Familievernkontoret, Bufetat, 466 16 150, telefontid 08.30-15.00 

Habiliteringssenteret, Vestre Viken, 32 24 57 70, 08.00-15.00 

SLT-koordinator, Mari Grova Oppedal, 

469 54 495 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/pp-tjenesten/
mailto:koordinerendeenhet@baerum.kommune.no
mailto:ressursteamforungdom@baerum.kommune.no
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/
http://www.veiledningssentrene-akershus.no/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/asker_baerum/
https://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/habiliteringssenteret-drammen-sykehus
tel:32 24 57 70
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/slt-rus--og-kriminalitetsforebygging/

