
 

 

Formålet med det tverrfaglige møtet 

De tverrfaglige møtene skal legge til rette for 
rask og riktig hjelp og å veilede videre i syste-
met.  

 

Målet med det tverrfaglige samarbeidet er å 
løse saker vi bekymrer oss for på tidligst  
mulig tidspunkt og på lavest mulig nivå.  

Et viktig utgangspunkt for samarbeidet er å 
ha løpende dialog med foresatte, da fore-
satte er de nærmeste til å kjenne sitt barns 
behov.  
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SafiR- modellen  

samordner det tverrfaglige arbeidet i Ræ-
lingen kommune slik at det 

 styrker barn og unges oppvekst-
miljø 

 virker forebyggende for fysiske, 
psykiske og sosiale problemer 

 virker kriminalitetsforebyggende 

 

Saker i tverrfaglig møte? 

 
Bekymringssaker hvor det er behov for 

tverrfaglig kompetanse utover det 

tjenestene kan løse internt. 

Bekymringene kan være knyttet til barn 

og unges psykososiale utvikling, læring, 

helse– og omsorgsmessige situasjon.   

 

 
Samarbeid med foresatte 

Det er i møte med barna og i samarbeid 

med foresatte at hjelpetjenestene er best. 

 

 



SafiR—modellen 

Rælingen kommune har siden 2006 hatt 
en struktur for tverrfaglig samarbeid 

beskrevet i egen modell - SafiR-
modellen. 

SafiR står for Samordning av forebyggen-
de arbeid for barn og unge i Rælingen.  

 

Tverrfaglig samarbeids-system 

En av de viktigste faktorene for å sikre 
barn og unge tidlig hjelp er tverrfaglig 
samarbeid og samhandling mellom avde-
linger som arbeider med barn og unge i 
kommunen.  

 

Tverrfaglig samarbeid og samhandling 
innebærer at fagområdene deler infor-
masjon og kunnskap, og deretter sam-
handler rundt tiltak for barnet eller ung-
dommen. 

 

Tverrfaglig samarbeid er viktig verktøy 
som skal benyttes når de ordinære tilta-
kene innenfor et tjenesteområde ikke er 
tilstrekkelig for barn eller ungdom man 
er bekymret for. 

 

 

 

 

Veileder for ledere og ansatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det  tverrfaglige samarbeidet utøves mellom: 

 Barnehager/skoler 

 Helsetjenesten  
(hjemmebaserte tjenester, psykisk helse/rus, 
fysio-ergoterapitjenesten, forebyggende helse-
tjenester, tjenestekontoret for helse og om-
sorgstjenester ) 

 Barnevernstjenesten 

 Flyktninge og inkluderingstjenesten 

 Pedagogisk avdeling med PPT,   

         spesialpedagoger og logoped 

 Foresatte 

 Andre aktuelle samarbeidspartnere  

(for eksempel politi, BUP, HAB) 

 

 

 

 

Samtykke fra foresatte er en  

forutsetning for å kunne utveksle 

opplysninger om barnet.  

 

 

Rælingen kommune har laget en 

faglig veileder om tverrfaglig samar-

beid for barn og unge i aldersgrup-

pen 0-23 år. 

Veilederen benyttes av ledere og 

ansatte som arbeider med og møter 

barn, unge og deres familier i Ræ-

lingen kommune.  

 

Et felles verdigrunnlag er viktig i det 

tverrfaglige samarbeidet for barn og 

unge.  

Det forutsettes at Rælingen kommunes 

verdigrunnlag; respekt for enkeltmen-

nesket, ansvarlighet og redelighet leg-

ges til grunn i det arbeidet vi gjør. 


