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Innledning 
Tiltaksviften er laget for å gi en samlet oversikt over tverrfaglige møteplasser og tiltak for barn og 

ungdom i Tromsø kommune. Beskrivelsene omfatter tiltak og møter som finnes i Tromsø kommune, 

men inkluderer ikke andre tiltak og møter som er i regi av spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor, etc. 

Formålet med å lage en slik oversikt er å gjøre det enklere for ansatte i skole/barnehage og andre 

aktører og ikke minst foresatte å finne ut hvilke tilbud som finnes for deres barn eller ungdom. Det er 

gitt en beskrivelse av hvilke aktører som tilbyr de ulike tiltakene. Så langt som mulig er det også 

oppgitt hvordan man skal gå frem for å søke, eller få vedtak om de ulike tiltakene. Det er ulike 

tilnærminger for dette, ut i fra hvilken tjeneste som tilbyr tiltaket. 

I del 3 av Tiltaksvifta er det en oversikt over instanser/personer som kan kontaktes for å drøfte/få 

veiledning på videre fremgangsmåte.  

Slik er Tiltaksvifta bygget opp 
Del 1 inneholder en beskrivelse av tverrfaglige samarbeidsarenaer, både faste møtepunkter og 
møter som opprettes rundt enkeltbarn eller ungdommer. 
 
Del 2 er en opplisting av tiltak og programmer til barn og unge i regi av Tromsø kommune. Her 
beskrives tiltak og programmer for aldersgruppen spe- og småbarn opp til ungdomsgruppen. 
Tilgangen til tiltakene (hvor søknad skal sendes, om det kreves vedtak, etc.) beskrives under hvert 
enkelt tiltak.  
 
Del 3 er en – ikke utfyllende – oversikt over tilbud i frivillig sektor. 
 
Del 4 er opplysninger om hvor man kan henvende seg dersom man har spørsmål om tiltak og 
tverrfaglige møteplasser. 

Del 1: Beskrivelse av tverrfaglige samarbeidsarenaer. 
Her er en oversikt over møter som gjennomføres mellom fagpersoner i Tromsø kommune.  

Utvidet ressursteam i barnehager og på barneskoler i pilotområdet.  

Utvidet ressursteam er faste møter som etableres i barnehager og skoler gjennom prosjektet «Bedre 

tverrfaglig innsats». Deltakerne melder inn saker eller tema de ønsker å drøfte i forkant av møtet. 

Utvidet ressursteam er tverrfaglig sammensatt med ulike fagpersoner, og møtene avholdes i 

tilknytning til skole eller barnehage. Formålet er å få en tverrfaglig drøfting om saker og 

problemstillinger der det er behov for en tverrfaglig og tidlig innsats. Drøftinger knyttet til konkrete 

barn/unge skal skje i henhold til reglene for taushetsplikt. «Utvidet ressursteam» møtes ca. 4 ganger 

pr år. Rektor/enhetsleder innkaller og leder møtene. 

SLT-forum på ungdomsskolene i pilotområdet. 

På ungdomsskolene er SLT-forum en tverrfaglig møteplass som koordineres av SLT-koordinator i 

samarbeid med rektor på skolen(koordinator for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende 

Tiltak). Formålet med forumet er å gjennomføre tverrfaglige drøftinger som omhandler 

problemstillinger i skole, nærmiljø, etc. Det tas også opp tema som skolefravær, konflikter, og andre 



 

5 

 

tema som man ønsker å drøfte. Etter samtykke fra foreldre kan man også drøfte enkeltungdommer. 

SLT-forum kan sammenlignes med det Utvidet ressursteam på barneskolene.  

SLT-fora fungerer som tverrfaglig møteplass for skole, Politi, Utekontakt, Fritid, Tildelingskontor, 

Konfliktråd, Barnevernstjenesten, Helsesøster og PPT. 

 For mer informasjon, kontakt SLT-koordinator Bjarne Woll, tlf 77 79 05 93/951 44 786. E-post: 

bjarne.woll@tromso.kommune.no 

Konsultasjonsteamet på Barnehuset  

Konsultasjonsteamet skal bistå ulike fagmiljøer i håndtering av saker der en har mistanke om eller er i 

ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, vold i nære relasjoner eller omsorgssvikt. 

Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn forgriper seg seksuelt mot andre barn. 

Tverrfaglig konsultasjon tilbys via telefonkonferanser, videomøter eller ved at rådsøker møter 

konsultasjonsteamet på Barnehuset i Tromsø. Sakene skal være anonyme. Konsultasjonsteamet kan 

bare gi råd/veiledning og kan ikke gripe inn i eller overta ansvaret for sakene. For ytterligere 

informasjon, se linken: http://www.statensbarnehus.no/barnehus/tromso/konsultasjonsteam/ 

Kontakt: Telefon 77 75 99 50 E-post: post@tromso.barnehuset.com 

Utvidet Tverrfaglig forum i Familiens hus 

Tverrfaglig forum er et bredt sammensatt team som består av koordinator for Familiens hus, 

kommunepsykolog, barnevernstjenesten, førskolelærer fra Familiens hus, helsesøster, 

sosialtjenesten ved Sosialmedisinsk senter, UNN og Tildelingskontoret. 

Formålet med forumet er at det skal være lav terskel for å fremme sak for veiledning når en er 

usikker på veien videre. Dette for å bidra til å tenke tverrfaglig samarbeid rundt barn en bekymrer 

seg for. De som kan søke veiledning her er: 

 De som møter på barn de er bekymret for, og disse barna ikke går i barnehage eller på skole. 

 De som har en bekymring i svangerskapet til den blivende familien. 

 Barneansvarlige/ansatte som jobber med foreldre med psykisk uhelse eller rusproblematikk. 

 Foreldre som selv er usikre på hvordan de skal håndtere utfordringene de står i. 

Koordinator i Familiens hus innkaller og leder møtene. Det er muligheter for å ta opp saker anonymt, 

eller etter samtykke fra foreldre. Tverrfaglig forum møtes ca. en gang pr måned.  Hvis en ønsker å 

fremme sak i dette forumet tar en kontakt med koordinator for Familiens hus for nærmere avtale. 

Koordinator for Familiens Hus 

Line Moldestad 

E-post: line.moldestad@tromso.kommune.no 

Telefon: 915 94 174 

Kvello sin modell for tidlig innsats i barnehagen.  

Kvello-modellen har som formål å kvalitetssikre barnehagetilbudet for å kunne iverksette tiltak på et 

så tidlig tidspunkt som mulig, og er en metode som tilbyr bistand til barn i en fase av en mulig 

utvikling av vansker. 

mailto:bjarne.woll@tromso.kommune.no
http://www.statensbarnehus.no/barnehus/tromso/konsultasjonsteam/
mailto:line.moldestad@tromso.kommune.no
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Metoden innebærer at et tverrfaglig team bestående av PPT, helsesøster og barnevern kommer til 

barnehagen og observerer barn i løpet av en fastsatt uke, en gang i året. Barnehagen har i samråd 

med foreldre/foresatte meldt opp barn som de ønsker at teamet skal observere. Etter observasjon 

samles teamet og barnehagen til et drøftingsmøte hvor det avgjøres om det er behov for oppfølging, 

hvilke tiltak som er aktuelle og om det eventuelt skal henvises til ander instanser. Kvellomodellen har 

vært et prosjekt i kommunen, og videreføres nå i en form der 8 barnehager skal benytte modellen 

hvert år. Det rulleres på hvilke barnehager dette er. Les mer: 

http://www.tromso.kommune.no/tidlig-innsats-barnehage-kvello.163796.no.html 

 

Samarbeidsmøter om enkeltbarn 

Et samarbeidsmøte er et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barns 

utvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere sider. Samtykke fra foreldre/foresatte er en 

forutsetning for at ulike aktører kan utveksle informasjon om barn og unge. Stafettholder innkaller til 

møtene etter avtale med foreldre/foresatte. I de aller fleste tilfeller vil det være naturlig at foresatte 

og eventuelt ungdommen selv deltar på møtet. Unntaksvis har samarbeidsaktørene møte sammen 

uten at foreldre/foresatte deltar. Da skal dette avklares i forkant av møtet, og formålet med et slikt 

møte vil være å avklare hvilke tjenester som skal bidra, og avklare ansvarsforhold.  

Ansvarsgrupper  

Ansvarsgrupper skal sikre at barn og unge med sammensatte hjelpebehov får et koordinert og 

helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset. Der en stafettholder i gruppa som er ansvarlig for å kalle 

inn til møter og som sørger for at det blir skrevet referat. Møtehyppighet vil variere, men 2-3 møter 

pr. år er vanlig. Hvem som skal stille på møtene avgjøres ut i fra aktuell problematikk.  

Individuell plan (IP). 

Personer som har behov for langvarige, sammensatte og koordinerte helse- og omsorgstjenester, 

tjenester fra barneverntjenesten eller NAV, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal 

beskrive hvilke behov en person har for ulike tjenester på et bestemt tidspunkt og hvordan disse 

behovene skal møtes på en best mulig måte. Planen skal også se fremover og beskrive langsiktige 

mål for den det gjelder. Søknad om IP sendes Koordinerende team ved Tildelingskontoret. Når et 

barn eller ungdom har fått innvilget søknad om IP, får de også en IP-koordinator i rollen som 

stafettholder tidligere har hatt. 

Overføringsmøter mellom barnehage og skole. 

Barnehagene tar kontakt med skolene i god tid og avtaler møtetidspunkt når det gjelder barn med 

omfattende hjelpebehov og flerspråklige barn som skal begynne på skolen. 

I møtet overleveres relevante opplysninger om barnet som foresatte har samtykket til å kunne 

overlevere. Se også beskrivelsen av overgangsrutiner i Kvalitetslosen.  

http://www.tromso.kommune.no/tidlig-innsats-barnehage-kvello.163796.no.html
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Del 2: Tiltak og programmer.  
Denne delen inneholder en oversikt over ulike tiltak og programmer for barn og unge i Tromsø 

kommune. Oversikten er bygget opp i forhold til alder, slik at det er ulike enheter/tjenester som er 

tilbydere. Det er oppgitt kontaktinformasjon, slik at det er mulig å undersøke nærmere eller ta 

kontakt med den aktuelle tjenesten for mer informasjon ved behov. 

Forsterket helsestasjon 

Forsterket helsestasjon er et tilbud til familier med barn i aldersgruppen 0-6 år, der foreldrene har 

/har hatt en utfordring i forhold til bruk av ulike rusmidler. I svangerskapet vil den gravide kunne få 

noe forsterket oppfølging fra jordmor på jordmorsenteret. Dette kan skje i samarbeid med 

helsesøster på Forsterket helsestasjon og eventuelt andre hjelpetjenester som sosialtjenesten på 

SMS. Etter fødselen vil det være et tilbud om en forsterket oppfølging fra en helsesøster på Sentrum 

helsestasjon ut fra behovet i familien, også da i samarbeid med andre hjelpetjenester ut fra behovet i 

familien. 

Hvis en ønsker å komme i kontakt med Forsterket helsestasjon kan en gjøre det ved å henvende seg 

til Sentrum helsestasjon, Storgt 79/83, telefon 77 79 18 00 / 91825 /91807. 

http://www.tromso.kommune.no/forsterket-helsestasjon.250137.no.html 

Barneansvarlige 

Pr 08.10.13 er det barneansvarlige i kommunen på Sosialmedisinsk senter ved Sosialtjenesten og 

Helsetjenesten, Psykiske helsetjenester, Tildelingskontoret og Legevakta. Disse barneansvarlige har 

et mandat for å få inn barneperspektivet i voksentjenestene. I den forbindelse er det utviklet 

kartleggingsskjema som understreker at det skal spørres om barn i disse tjenestene når de voksne 

mottar hjelp, i tillegg til at det er jobbet frem rutiner for barn som pårørende. De barneansvarlige vil 

være naturlige samarbeidsaktører omkring et barn når foreldrene har psykiske vansker, 

rusproblematikk eller alvorlige somatiske lidelser. Les mer på: http://sorlandet-

sykehus.no/SiteCollectionDocuments/Gunder/Gch/Barneansvarlig%20folder.pdf 

Åpen barnehage i Familiens hus 
Åpen barnehage på Stakkevollan og Langnes er et møtested for barna i alderen 0 – 6 år og deres 

foreldre (omsorgspersoner) sammen. Tilbudet passer best for de minste barna, fra 0 – 3 år. 

Førskolelærer og assistent er daglig tilstede i barnehagen. Helsesøster, PPT og leder for Home Start 1 

er også til stede og tilgjengelig for spørsmål til faste tidspunkter. For mer informasjon se: 

http://www.tromso.kommune.no/familiens-hus-med-apen-barnehage.163793.no.html eller ta 

kontakt med koordinator for Familiens hus Line Moldestad : E-post: 

line.moldestad@tromso.kommune.no. Telefon: 915 94 174.  

Besøkshjem 
Besøkshjem er et kompenserende hjelpetiltak i Barneverntjenesten for barn som trenger ekstra 

tilskudd av voksenmodeller over en kortere eller lengre periode, og som skal delta i de relevante 

aktiviteter som besøksfamilien pleier å gjøre en vanlig helg.  Besøkshjem settes som oftest ikke inn 

alene, men som en del av et helhetlig opplegg i lag med andre tiltak i Barneverntjenesten med fokus 

på å skape endring av barnets situasjon. Tilbudet gis til barn etter vedtak i barneverntjenesten. 

http://www.tromso.kommune.no/forsterket-helsestasjon.250137.no.html
http://sorlandet-sykehus.no/SiteCollectionDocuments/Gunder/Gch/Barneansvarlig%20folder.pdf
http://sorlandet-sykehus.no/SiteCollectionDocuments/Gunder/Gch/Barneansvarlig%20folder.pdf
http://www.tromso.kommune.no/stakkevollan-apen-barnehage.174711.no.html
http://www.tromso.kommune.no/langnes-apen-barnehage.246847.no.html
http://www.tromso.kommune.no/familiens-hus-med-apen-barnehage.163793.no.html
mailto:line.moldestad@tromso.kommune.no
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For spørsmål, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 77 79 06 78. 

Aktivitetsgruppe  

Barneverntjenesten har aktivitetsgrupper som et alternativ til støttekontakt, der grupper av barn 

kommer i lag en fast dag i uken ledet av faste voksne. Gruppen har tilhold på Gyllenborg skole på 

ettermiddagstid og har ulike aktiviteter varierende etter årstid.  Mandager gjelder tilbudet for barn 

mellom 7 og 11 år og tirsdager for barn mellom 12 og 14 år. Tilbudet gis til barn etter vedtak i 

barneverntjenesten. For spørsmål, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 77 79 06 78. 

 

Miljøterapeut / miljøarbeider fra Barneverntjenesten 
Miljøterapeuter og miljøarbeidere fra Barneverntjenesten skal bistå og veilede foreldre for å støtte 

og hjelpe dem i deres omsorg for egne barn. Råd- og endringsarbeid er en viktig del av denne jobben. 

Hyppighet varierer fra en til flere ganger i uken over en tidsavgrenset periode. Tilbudet gis til barn og 

familier etter vedtak i Barneverntjenesten. For spørsmål, ta kontakt med barneverntjenesten på 

telefon 77 79 06 78. 

Marte Meo 

Marte Meo er en filmbasert veiledningsmetode for å gi hjelp til familier i deres eget hjem. Metoden 

går ut på å filme samspill mellom foreldre og barn i hverdagslige situasjoner som lek, stell og mat. 

Filmen blir brukt til å gi veiledning til foreldrene.  Gjennom filmen får man mulighet il å se hva som 

fungerer i samspillet med barnet, og hvor utfordringene ligger.  Tilbudet gis til barn og familier etter 

vedtak i Barneverntjenesten. Marte Meo tilbys også gjennom foreldreveiledningsbanken på 

Familiens hus til barn og familier som ikke får et slikt tilbud gjennom Barneverntjenesten. For 

spørsmål, ta kontakt med koordinator i Familiens hus Linde Moldestad: E-post: 

line.moldestad@tromso.kommune.no. Telefon: 915 94 174.  

Familieråd 
Familier som er i en vanskelig situasjon kan få hjelp fra Barneverntjenesten til å gjennomføre et 

familieråd. 

Et familieråd er et møte hvor familien samles med slekt og andre som er av betydning for barnet, for 

å drøfte seg fram til en felles plan som skal bedre barnets livssituasjon. Familierådets utgangspunkt 

er å styrke barnets og familiens innflytelse på beslutninger som tas, og gi informasjon, mobilisere 

ressurser og skape åpenhet vedrørende tiltak og ansvarsfordeling. Familieråd er en modell som 

ivaretar barns rett til å bli hørt i barnevernssaker, gjennom at voksne legger til rette og etterspør 

barnets mening. Familieråd er et prosjekt i Barneverntjenesten med varighet ut 2014.  For spørsmål, 

ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 77 79 06 78. 

Næromsorg  

Næromsorg er ”nær omsorg”. Det vil si tilgjengelige miljøarbeidere som arbeider foreldrestøttende 

og i direkte kontakt med ungdommen/barnet i et strukturert samarbeid med barneverntjenesten og 

andre sentrale personer rundt ungdommen. Utgangspunktet kan være atferdsvansker, 

rusproblematikk, familiekonflikter, omsorgssvikt av ulik art mv. Tilbudet gis til barn og foreldre etter 

mailto:line.moldestad@tromso.kommune.no
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vedtak i Barneverntjenesten. For spørsmål, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 77 79 06 

78. 

ICDP 

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende 

program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot 

omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.  

Metoden kan bevisstgjøre foreldre på sin betydningsfulle rolle. Hva er barnas behov, og hvordan 

foreldrene kan møte disse. Det samtales om ulike tema som skal gi refleksjon rundt egne barn og seg 

selv i ulike hverdagssituasjoner. Det legges vekt på de positive sidene i samspillet og hvordan vi kan 

bygge videre på disse. Kurset er gruppebasert og går over 8 ganger a to timer. www.icdp.no. Dette 

tilbudet finnes i Introduksjonsprogrammet (Flyktningetjenesten), og gjennom 

foreldreveiledningsbanken i Familiens hus. For mer informasjon, ta kontakt med koordinator for 

Familiens hus Line Moldestad: : E-post: line.moldestad@tromso.kommune.no. Telefon: 915 94 174.  

Se også link: 

http://img8.custompublish.com/getfile.php/2470433.1308.ssqcxxtduv/Foreldrebrosjyre+ICDP+v%C3

%A5r+2014.pdf?return=www.tromso.kommune.no 

PMTO 

PMTO er tilbud rettet mot foreldre til barn som har utviklet eller viser begynnende tegn på å utvikle 

atferdsproblemer og er ett individuelt tilbud. Behandlingen er i hovedsak rettet mot foreldrene. 

Målet er å styrke foreldrenes ferdigheter, og gjennom det oppnå bedring for både barnet og familien 

som helhet. www.pmto.no Foreldrene kan få tilbud om PMTO etter vedtak i barnevernstjenesten. 

For mer informasjon, ta kontakt med koordinator for Familiens hus Line Moldestad: E-post: 

line.moldestad@tromso.kommune.no. Telefon: 915 94 174.  

KUTT teamet i PPT  

Teamets oppgave er å bistå barne- og  ungdomsskoler i Tromsø, samt fagpersoner i PPT med 
kompetanse i å arbeide med barn – klasser – foreldre og system. KUTT skal bistå Tromsø skolene med 

utvikling, veiledning og konsultasjon av gode læringsmiljø. Målsettingen er å utvikle skolens egen 

kompetanse på individ-, gruppe – og systemnivå. KUTT’s flerfaglige bakgrunn gir mulighet for å belyse 

en sak på alle tre nivåer samtidig. 

 KUTT arbeider etter det rektor definerer som sitt arbeidsproblem. Ved henvendelser til KUTT fra foreldre 

eller andre instanser henvises disse alltid til rektor. Rektor har dokumentasjons ansvar så lenge KUTT 

samarbeider i saken. Se også link: http://www.tromso.kommune.no/kutt-teamet.121540.no.html 
 

Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddelformidling 

Disse tjenestene inngår i ReHabilteringstjenesten. For å få behandling hos fysioterapeut kreves det 

rekvisisjon fra lege. Behov for disse tjenestene og hjelpemiddelformidling meldes til 

ReHabiliteringstjenesten. Se link: http://www.tromso.kommune.no/fysioterapi-ergoterapi-og-

hjelpemiddelformidling.121187.no.html 

 

http://www.icdp.no/
mailto:line.moldestad@tromso.kommune.no
http://img8.custompublish.com/getfile.php/2470433.1308.ssqcxxtduv/Foreldrebrosjyre+ICDP+v%C3%A5r+2014.pdf?return=www.tromso.kommune.no
http://img8.custompublish.com/getfile.php/2470433.1308.ssqcxxtduv/Foreldrebrosjyre+ICDP+v%C3%A5r+2014.pdf?return=www.tromso.kommune.no
http://www.pmto.no/
mailto:line.moldestad@tromso.kommune.no
http://www.tromso.kommune.no/kutt-teamet.121540.no.html
http://www.tromso.kommune.no/fysioterapi-ergoterapi-og-hjelpemiddelformidling.121187.no.html
http://www.tromso.kommune.no/fysioterapi-ergoterapi-og-hjelpemiddelformidling.121187.no.html
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Fritid med assistanse (støttekontakt) 

Personer som er avhengig av hjelp for å kunne ivareta en meningsfull fritid kan i henhold til helse- og 

omsorgstjenesteloven få innvilget fritid med assistanse (støttekontakt) Antall timer blir fastsatt etter 

en individuell vurdering, men som regel benyttes en norm på 3 timer pr. uke. Tjenesten vil i 

samarbeid med bruker og foreldre finne et egnet tilbud.  Tilbudet kan gis 1:1, eller i gruppe og 

omfatter bl.a. tilbud om å gå tur, gjøre ærend, gå på kino, deltakelse på fritidsaktiviteter som søker 

ønsker å delta på mv. For å få støttekontakt etter helse- og omsorgstjenesteloven søkes det på 

Egensøknad som sendes Tildelingskontoret, Skippergata 35/39, 9008 Tromsø. Ved spørsmål, ta 

kontakt: Heidi Matre (leder koordinerende team), e-post: 

koordinerende.team@tromso.kommune.no.  Tlf 77 79 15 77 / 9500 5283.  

Avlastning 

Personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid på grunn av barns funksjonshemming kan 

motta avlastning. Tjenesten gis som times- og eller døgnavlastning i private hjem, i 

institusjon/avlastningsbolig, eller andre egnede arenaer. Det søkes om tjenesten på Egensøknad til 

Tildelingskontoret, Skippergt. 35/39, 9008 Tromsø. Ved spørsmål, ta kontakt: Heidi Matre (leder 

koordinerende team), e-post: koordinerende.team@tromso.kommune.no. Tlf: 77 79 15 77/950 

05283. Link til egensøknad:  

http://www.custompublish.com/getfile.php/1662879.1308.eyfqdrdvwa/egensoknad_FELLES_2011.p

df?force=1 

Psykolog for barn og unge 0-20 år. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har lavterskeltilbud om psykolog for foreldre, barn og unge. Et 

gratis tilbud hvor helsesøster kan formidle til samtale med psykolog uten lang ventetid og tunge 

henvisningsrutiner. 

Psykologtjenesten skal være tidlig hjelp og en ressurs for barn, foreldre og relevante 

samarbeidspartnere. Psykolog kan vurdere om behov for mer omfattende hjelp over lengre tid hos 

andre hjelpetjenester som PPT og BUP. 

Kommunepsykologen for barn og unge kan bidra med 

 Behandle barn og unge ved lettere psykiske vansker 

 Gi hjelp ved barseldepresjon og nedstemthet etter fødsel 

 Hjelp til barn og unge som sliter etter tap/kriser 

 Rådgiver for foreldre som strever, der forhold til barn er tema 

 Tilføre psykologkompetanse til tjenesteområdet helsestasjon og barnehager 

 Gi veiledning og delta i tverrfaglige samarbeidsmøter med annet personell som arbeider 

direkte med barn og unge i helsestasjoner og Familiens hus 

mailto:koordinerende.team@tromso.kommune.no
mailto:koordinerende.team@tromso.kommune.no
http://www.custompublish.com/getfile.php/1662879.1308.eyfqdrdvwa/egensoknad_FELLES_2011.pdf?force=1
http://www.custompublish.com/getfile.php/1662879.1308.eyfqdrdvwa/egensoknad_FELLES_2011.pdf?force=1
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Kontakt den lokale helsestasjonen eller helsestasjon for ungdom om du ønsker kontakt med 

psykologtjenesten. 

http://www.tromso.kommune.no/psykolog-for-barn-og-unge.262961.no.html 

De utrolige årene (DUÅ) 

Carolyn Webster-Strattons "De utrolige årene" (DUÅ) er et veiledningsprogram for foreldre til barn 

mellom tre og åtte år. Målet med foreldreprogrammet er å fremme foreldrekompetansen og styrke 

familien for å forebygge eller redusere atferdsproblemer. 

Programmet består av et 12 ukers kursopplegg. Foreldre til 6-7 barn møtes i gruppe en gang i uka for 

å utvikle individuelle strategier og finne gode samspillsløsninger. Kurset er praktisk orientert med 

bruk av videovignetter, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver. Kursene holdes på Langnes 

helsestasjon og er en del av Tromsø kommunes helsestasjonstilbud. Ved interesse for kurset – ta 

kontakt med barnets helsesøster eller koordinator for Foreldreveiledningsbanken i Familiens hus. E-

post: line.moldestad@tromso.kommune.no. Telefon: 915 94 174.  

http://www.tromso.kommune.no/foreldreveiledningskurs.121952.no.html 

Parkurs for førstegangsforeldre  

Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune holder parkursene "Godt Samliv". Dette er et gratis 

samlivskurs for nybakte førstegangsforeldre med barn i alderen fire måneder til ett år. Hensikten 

med kurset er å gi støtte og inspirasjon til foreldrene i en periode med store forandringer og 

utfordringer i hverdagen og i parforholdet. Mer informasjon finnes på helsestasjonen. 

http://www.tromso.kommune.no/parkurs-for-foerstegangsforeldre.121542.no.html 

Familiens hus med Åpen barnehage  

Familiens hus er en samordning av en del kommunale tjenester som kan gi foreldre og barn et 

helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud. Familiens hus har som mål å fremme trivsel og god 

helse hos barn og deres familie. Det er et lavterskeltilbud som kan gi tidlig hjelp med kvalifisert og 

tilgjengelig personell. Familiens hus inkluderer helsestasjonstjenester. I tillegg tilbys følgende 

tjenester:  

 Åpen barnehage: Alle barn og foreldre er velkommen i Åpen barnehage. Her kommer man 

sammen og blir kjent med andre foreldre med barn. Barna får leke og delta på aktiviteter på 

sitt nivå. Tilbudet er gratis. Førskolelærer og assistent er ansatte i Åpen barnehage. I tillegg er 

andre fagpersoner jevnlig til stede og tilgjengelige for foreldrene. Helsesøster, PPT, 

representant for Home Start og familieveileder fra barnevernstjenesten er noen av de som 

kan være innom åpen barnehage regelmessig.  Åpen barnehage er i dag etablert på 

Stakkevollan – i tilknytning til helsestasjonen, og ved Langnes helsestasjon. 

 Familiegruppa: Gruppa passer for familier der foreldrene har ekstra behov for å utvide sitt 

nettverk, fokusere på foreldrerollen med utgangspunkt i egne utfordringer og gjøre positive 

aktiviteter sammen med barna. Gruppetilbudet egner seg spesielt godt for familier der mor 

og/eller far har utfordringer med psykisk helse eller tidligere rusmisbruk. Familiegruppa 

møtes 3 timer hver annen uke.  

http://www.tromso.kommune.no/psykolog-for-barn-og-unge.262961.no.html
mailto:line.moldestad@tromso.kommune.no
http://www.tromso.kommune.no/foreldreveiledningskurs.121952.no.html
http://www.tromso.kommune.no/parkurs-for-foerstegangsforeldre.121542.no.html
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 Blues mothers: Mestringsgruppe for mødre med babyer, der mødrene sliter med 

nedstemthet eller har hatt det vanskelig etter fødselen. Gruppen tilbyr aktiviteter for mor og 

barn samt undervisning om psykisk helse og samspill mellom mor-barn.  

 Foreldreveiledningbank 
Familiens Hus tilbyr ulike foreldreveiledningsprogrammer. Disse programmene tilbys med lav 

terskel. Foreldrene kan selv ta kontakt eller bli henvist via helsesøster.   Noen av disse 

foreldreveiledningsprogrammene tilbys i tillegg i ulike enheter (som for eksempel 

Barneverntjenesten), eller som et samarbeid mellom Familiens hus og enkelte enheter. Det 

vil si at «veiene inn» til foreldreveiledningsprogrammene er ulike. Det er følgende tilbud 

 De utrolige årene – se tidligere beskrivelse under tiltak og programmer. Kurs avholdes to 

ganger årlig.  

 Marte Meo – se tidligere beskrivelse under tiltak og programmer.   

 ICDP - se tidligere beskrivelse under tiltak og programmer.  Det planlegges å holde to 

kurs i året. Tilbud om foreldreveiledning til minoritetsfamilier gis også gjennom 

programmet ICDP og er et samarbeid mellom Flyktningetjenesten og Forebyggende 

helsetjenester. Det holdes kurs 2-4 ganger i året. 

For spørsmål om aktiviteter i Familiens hus eller Foreldreveiledningsbanken, ta kontakt med 

Koordinator for Familiens hus, Line Moldestad. E-post: line.moldestad@tromso.kommune.no. 

Telefon: 915 94 174. http://www.tromso.kommune.no/familiens-hus-med-apen-

barnehage.163793.no.html 

Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten er et tilbud til skoleelever i barneskole, ungdomsskole eller videregående skole. 

Tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er som en lett tilgjengelig «drop-in»-tjeneste på 

skolen. Helsesøster har faste kontortid/dager på de forskjellige skolene. Arbeidet innebærer 

samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

http://www.tromso.kommune.no/skolehelsetjeneste.117151.207td0e98.tct.html 

Junior- og ungdomsklubb 

Fritid er en avdeling i kultur og idrett, med base på Stakkevollan. Fritid arbeider med barn og unges 

fritid (9-18 år), og har sin kjernevirksomhet i drift av 11 fritidsklubber i ulike bydeler, med 

åpningstider hver dag fra mandag-fredag.  

Fritid tilbyr dessuten aktiviteter, prosjekter og tiltak som: 

 Sommerleir for barn og ungdom 

 Sommerklubb for barn 

 UKM – Ungdommens kulturmønstring: Tromsøs største arrangement innen uorganiserte 
kulturaktiviteter for ungdom. 

 Audiator: Opplæringstiltak i scenisk produksjon for ungdom mellom 13-18 år.  
 Småjobbsentral: Jobbformidling for ungdom 13-18 år.  

 Smash – workshops for barn 9-13 år. 

 Aktiv helg: Prosjekt med statlig støtte, tilrettelegging og organisering av tilbud for barn og 
unge i helgene i bydelene Kroken og Stakkevollan.  

http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2185846.1308.upfapbvctv/infolapp+om+blues+mothers+v%C3%A5r+2013.pdf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1609103.1308.dttxswyppq/Brosjyre+De+utrolige+%C3%A5rene.rtf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1609126.1308.xexwwbwera/Brosjyre+Marte+Meo.rtf
mailto:line.moldestad@tromso.kommune.no
http://www.tromso.kommune.no/familiens-hus-med-apen-barnehage.163793.no.html
http://www.tromso.kommune.no/familiens-hus-med-apen-barnehage.163793.no.html
http://www.tromso.kommune.no/skolehelsetjeneste.117151.207td0e98.tct.html
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 Naustet: Maritimt samarbeidsprosjekt mellom fritid og skole/frivillige organisasjoner, mht. 
tilrettelegging av aktiviteter for barn og ungdom. 

 

Alle tiltak i regi av Fritid er tenkt å være et lavterskeltilbud til barn og unge mellom 9-18 år. Det skal 

være plass til alle som ønsker, og aktivitetene skal i stor grad være gratis, eller med så lave 

deltakeravgifter at økonomi ikke skal være et hinder for deltakelse. Jobber aktivt med integrering, 

sosialt samspill og mestring, og ønsker å være et rusfritt alternativ til barn og unge, uavhengig av 

kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn. 

Fritid samarbeider med ulike instanser som barneverntjenesten og skoler, dette er et samarbeid som 

det er behov for og som ønskes ytterligere utvidet. For spørsmål, ta kontakt med Fritid på: Tlf 77 67 

52 15. E-post:fritid@tromso.kommune.no Leder: Jonny Røsok Hanssen. 

http://www.tromso.kommune.no/fritid.173583.no.html 

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13-20 år som bor eller oppholder seg i 

kommunen. Til helsestasjon for ungdom kan en komme med de fleste ting, store eller små 

problemer. Her vil ungdommen kunne møte helsesøster, lege og psykhjelpa som er et samtaletilbud 

4. års psykologistudenter under veiledning. Tilbudet er lokalisert i ungdomshuset TVIBIT. For 

spørsmål, ta kontakt på: Telefon: 77 69 78 61/ 77 69 78 62/ 476 73 456 

E-post:lytteposten@tromso.kommune.no                                   
http://www.tromso.kommune.no/helsestasjon-for-ungdom.4544751-122966.html 

TVIBIT 

Tvibit er et kulturhus for unge kreative mennesker i alderen 15-25 år. Huset inneholder kafé Pegen, 

Helsestasjon for Ungdom, Filmveksthuset, NUFF (Nordisk Ungdoms Filmfestival), øvingsrom og 

TviBEAT Studio, internasjonale prosjekter, Yoghurt kulturinkubator, utlån av lokaler og kompetanse. 

For mer informasjon se http://www.tvibit.net/ Telefon 77 69 78 70. 

Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter 

Helsetjeneste/allmennlegekontor som arbeider spesielt i forhold til seksualitet, seksuelt overførbare 

infeksjoner (SOI), prevensjon, HIV, hepatitt og rusproblemer. Primære målgrupper er ungdom og 

personer med ulike grader av problemer knyttet til rusmiddelbruk. For spørsmål, kontakt 

helsetjenesten på telefon: 77 79 04 00                             

http://www.tromso.kommune.no/sosialmedisinsk-senter.4544755-121254.html 

Opplæring i daglige gjøremål 

Dette er et tilbud for de som med bakgrunn i sin diagnose behøver opplæring i daglige gjøremål. 

Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet. Det kan gis opplæring/veiledning 

i husarbeid, hygiene, håndtering av egen økonomi, handling og matlaging m.m. De fleste som mottar 

denne får det når de flytter for seg selv, men tjenesten kan også starte mens ungdommen bor 

hjemme. Det søkes på Egensøknad til Tildelingskontoret, Skippergt. 35/39, 9008 Tromsø. Link til 

egensøknad her: 

mailto:fritid@tromso.kommune.no
http://www.tromso.kommune.no/fritid.173583.no.html
mailto:lytteposten@tromso.kommune.no
http://www.tromso.kommune.no/helsestasjon-for-ungdom.4544751-122966.html
http://www.tvibit.net/
http://www.tromso.kommune.no/sosialmedisinsk-senter.4544755-121254.html
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http://www.custompublish.com/getfile.php/1662879.1308.eyfqdrdvwa/egensoknad_FELLES_2011.p

df?force=1 

Utekontakten 

Utekontakten er et forebyggende og frivillig tiltak for ungdom mellom 13 og 23 år. Ungdommene 

presenterer ulike problemstillinger: Skole, familie, rus, psykisk helse, bolig, arbeid, etc. Ungdommer 

som ønsker kontakt med oss kan ringe, sende e-post/sms, eller komme innom. Foreldre/pårørende 

kan også gjerne kontakte oss. Prinsipper i arbeider er "lavterskel" og "tilgjengelighet". 

 Oppsøkende virksomhet i Tromsø sentrum og på ungdoms- og videregående skoler. 

 Møtepunkt for ungdom i Utekontaktens lokaler i Bangsundbrygga. 

 Aktivitets- og gruppetilbud 

 Individuell oppfølging 

 Støttesamtaler 

 Oppfølging/samarbeid i forhold til andre deler av hjelpeapparatet 

 Rådgivning og praktisk hjelp 

 Holdningsskapende diskusjoner i et sosialt fellesskap med deltakende voksne. 

 Oppfølging av ungdom under 18 år med psykiske vansker etter vedtak fra Tildelingskontoret. 

 

Utekontakter driver også ulike aktiviteter på ettermiddag og kveldstid. Tilbudene er gratis. 

Utekontakten driver undervisnings- og informasjonsarbeid, både om utekontaktarbeid generelt, og 

innenfor de fagområdene vi arbeider spesielt med, som for eksempel rusproblematikk. Utekontakten 

har lav terskel, og ungdom, foreldre, lærere og andre kan ta kontakt.  

Klatring med Utekontakten 

Hver tirsdag mellom klokken 17 og 19 er det gratis klatring for ungdom mellom 13 og 23 år i 

klatreklubbens hall på Templarheimen. Utekontakten tilbyr gratis skyss fra sine lokaler. Deltagere får 

trene til sikkerhetsbevis, enkelte blir unge instruktører, og går videre til å bli ordinære medlemmer i 

Tromsø Klatreklubb. Tilbudet er gratis. 

Gatemekling og konflikthåndteringsverktsted 

Ansatte ved Utekontakten har gjennomført instruktørkurs utviklet ved Røde Kors Gatemegling, og vil 

gjennomføre minst ett Konflikthåndteringsverksted Trinn 1 for ungdom i halvåret. Verkstedet går 

over seks ganger a`3-4 timer i grupper med opp til åtte deltagere. Tilbudet kan benyttes i forhold til 

ulike aldersgrupperinger og ungdom med ulike behov. Verkstedet gir ungdommene 

verktøy/strategier for å forholde seg til ulike typer konflikter, alt fra indre konflikter en ungdom kan 

ha med seg selv til konflikter i møte med voksne og i ungdomsmiljø.  

Andre tilbud og prosjekter som Utekontakten kan tilby i perioder: 

 Jentegruppe – Sisterhood. 

 Skrivestart – skrivekurs for jenter 

 Filmkurset «Ungsomblikk» 

http://www.custompublish.com/getfile.php/1662879.1308.eyfqdrdvwa/egensoknad_FELLES_2011.pdf?force=1
http://www.custompublish.com/getfile.php/1662879.1308.eyfqdrdvwa/egensoknad_FELLES_2011.pdf?force=1
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For mer informasjon kontakt Utekontakten: Telefon 77 79 08 25/ 992 66 345 

E-post:utekontakten@tromso.kommune.no 

http://www.utekontaktenitromso.net/ 

 

Del 3: Tilbud i frivillig sektor 
I denne delen presenteres tilbud som finnes i frivillig sektor. Beskrivelsene er hentet fra nettsider 

tilknyttet tilbudene, og det anbefales å besøke disse sidene for oppdatert informasjon. 

Bymisjonen i Tromsø 

Kirkens Bymisjon Tromsø's visjon er at alle i byen vår skal erfare respekt, omsorg og rettferdighet. De 

driver lavterskel omsorgsarbeid, og har en mengde tiltak og aktiviteter året rundt. Tiltakene er både 

langtidsplanlagte, men de har også sesongbetonte og impulsive aktiviteter. 

Bymisjonen har åpent hver dag mellom kl 0900-1500, og alle er hjertelig velkommen innom oss i 

Parkgata 22 for en kaffe og en prat eller bare for å lese avisa. 

http://www.bymisjon.no/Byer/Tromso1/Dette-gjor-vi/ 

 

Voksne for barn 

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i over 50 år har jobbet for barns 

oppvekstvilkår og psykiske helse. Organisasjonen tilbyr ulike kurs, litteratur og konferanser. I Tromsø 

har de et lokalt tilbud: Ungt nettverk. 

Ønsker du å møte andre som er i samme situasjon som deg og som kanskje deler noen av dine 

erfaringer? Da er Ungt Nettverk noe for deg! 

Vi har lokale grupper som møtes regelmessig og dessuten to nasjonale samlinger per år som samler 

ungdom fra hele landet.  Målet er å ha fokus på hva som gjør at man mår bra og utvikles, for 

eksempel når mamma eller pappa har psykiske problemer eller ruser seg. 

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/til_barn_og_unge/ungt_nettverk/%C3%85+m%C3%B8te+andre+i+sa

mme+situasjon.b7C_wlLMZt.ips 

SMISO – Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 

Møter du mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep gjennom ditt arbeid? 

Kanskje er du lærer, helsearbeider, advokat eller annet. Det kan være at du trenger råd og veiledning 

for hvordan du skal forholde deg til utsatte. Ta kontakt. SMISO tilbyr også samtaler, veiledning, 

støttegrupper og aktiviteter. 

http://www.smiso.no/ 

mailto:utekontakten@tromso.kommune.no
http://www.utekontaktenitromso.net/
http://www.bymisjon.no/Byer/Tromso1/Dette-gjor-vi/
http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/til_barn_og_unge/ungt_nettverk/%C3%85+m%C3%B8te+andre+i+samme+situasjon.b7C_wlLMZt.ips
http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/til_barn_og_unge/ungt_nettverk/%C3%85+m%C3%B8te+andre+i+samme+situasjon.b7C_wlLMZt.ips
http://www.smiso.no/
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Røde Kors 

Gode opplevelser, vennskap, læring og mestring er viktig for å skape trygge og utviklende 

oppvekstforhold. Vi tilbyr en rekke ulike aktiviteter for barn og ungdom: 

Gatemegling 

Multimix 

Flexid 

Datahjelpen 

Leksehjelp 

Røde Kors Ungdom 

https://www.rodekors.no/distriktsider/troms/lokalforeninger/tromso/vare-aktiviteter/barn-og-

ungdom/ 

BAR – barn av rusmisbrukere 

BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn, i alle aldre, som opplever foreldres rusbruk som 

en belastning og har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres kunnskap/erfaring, posisjon og 

stemme i samfunnet. 

BAR er en religiøs og politisk nøytral organisasjon. 

Post og besøksadresse Tromsø: 

Barn av rusmisbrukere-BAR 

Skippergata 28 

9008 Tromsø 

Tlf:(+47) 95 36 02 19 

Mail: bartromso@barweb.no 

http://www.barweb.no/ 

Landsforeningen for barnevernsbarn 

Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å 

bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til 

barnevernet og barnevernsbarn. 

Landsforeningen for barnevernsbarn ble stiftet 21. februar i 1997 etter stort engasjement fra 

ungdommer som ønsket å bruke sine erfaringer fra barnevernet til noe konstruktivt. Som 

organisasjon er vi opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og forvalte disse erfaringene på 

en måte som fører til et bedre og mer hensiktsmessig barnevern. For å være medlem i LFB må man 

https://www.rodekors.no/distriktsider/troms/lokalforeninger/tromso/vare-aktiviteter/barn-og-ungdom/
https://www.rodekors.no/distriktsider/troms/lokalforeninger/tromso/vare-aktiviteter/barn-og-ungdom/
mailto:bartromso@barweb.no
http://www.barweb.no/
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selv ha eller ha hatt tiltak fra barneverntjenesten, så vi involverer barnevernsbarna selv i alle ledd i 

vår organisasjon. Medlemmene våre har også muligheten til å gjennomgå vår talsperson-utdanning. 

http://www.barnevernsbarna.no/no/om_lfb/styret/ 

Del 4: Hvem kan jeg spørre? 
Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte eller hvordan du skal gå frem for å få til et samarbeid 

rundt de tilbud som er beskrevet her, kan følgende personer/instanser kontaktes for råd og 

veiledning: 

Koordinerende team ved Tildelingskontoret: Telefon 77 79 15 77/9500 5283. E-post: 

koordinerende.team@tromso.kommune.no 

Koordinator Familiens hus/foreldreveiledningsbanken: Telefon: 915 94 174. E-post: 

line.moldestad@tromso.kommune.no 

Barneverntjenesten: Telefon: 77 79 06 78 

SLT-koordinator (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak): Telefon: 77 79 05 93. 

E-post: bjarne.woll@tromso.kommune.no 
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