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1.0 Formål og forankring 

Målet med retningslinjene er å sikre en helhetlig og tverrfaglig tjeneste til barn og 

ungdom mellom 0 og 18 år og deres foresatte, og best mulig gjensidig utvikling av 

tjenestene. 

Retningslinjen bygger på nasjonale lover og forskrifter, og overordnet avtaleverk mellom 

bydeler/kommune og Ahus, spesielt Retningslinje for helhetlige pasientforløp mellom 

Ahus og bydelene Alna, Grorud og Stovner, og Samarbeidsavtale om helhetlige 

pasientforløp mellom Ahus og kommuner, herunder Nittedal, som videre i dokumentet er 

benevnt «forløpsavtale» 

Lenke til viktige bestemmelser og veiledere: 

 Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge 

 Pakkeforløp for psykisk lidelser hos barn og unge 

 Underavtale for samhandling pasienter psyk/rus (pakkeforløp)  

2.0 Faste samarbeidsmøter 

I tillegg til samarbeidsmøtene nevnt under dette punktet, forplikter partene seg til å 

etablere møtestrukturer/møteplasser mot enkelte brukergrupper og/eller fagområder der 

det er behov for det. 

2.1 Ledersamarbeidsforum barn og unge (LSF barn og unge)  

Ledersamarbeidsforum er et forum for ledelsessaker innen psykisk helse barn og unge 

mellom bydeler/kommune og Ahus, med Samarbeidsforum (SF) som oppdragsgiver.  

Oppgaver:  

 Behandle saker vedrørende utviklingen av tjenestene og det gjensidige samarbeidet, 

inkl. samarbeid om kompetanse. 

 Gjensidig informasjonsutveksling om tjenestene og drøfte planer om vesentlige 

endringer av tjenesten av betydning for samhandling før vedtak/beslutning. 

 Implementering og utvikling av pakkeforløp. 

 Drøfte løsninger på områder som dreier seg om pasientflyt på et generelt grunnlag. 

 Lage årlig møteplan for de faste samarbeidsmøtene. 

 Avklare og vedta plan og satsingsområder/tiltak for felles fag- og kompetanseutvikling.   

 Evaluere samarbeidet om pasienter og tjenesteutviklingen, herunder 

møtestruktur/møteplasser, og komme med innspill til revidering/evaluering av 

samarbeidsavtaler/retningslinjer og forslag til revisjon/endring til SF.  

Deltakere:  

 Ledere med beslutningsmyndighet for de aktuelle tjenestene i bydeler/kommune, og 

ved BUP Grorud og BUP Furuset. 

 Bydelsoverleger/kommuneoverlege inviteres til møtene, og deltar ved behov.  

 Partene avgjør selv ut i fra sakslisten om ev andre i egen virksomhet skal inviteres til 

det enkelte møte. 

Praktisk:  

 Møtene holdes fast 2 ganger i året (mars og oktober). 

 Møtene holdes mellom BUP Grorud og bydelene Grorud, Stovner og Nittedal 

kommune samlet, og mellom BUP Furuset og Bydel Alna. 

 Ledervervet og sekretæransvaret alternerer 2. hvert år mellom BUP og 

bydeler/kommune, som innebærer ansvar for å forberede/innkalle, lede og skrive 

referat fra møtene. 

 Innkalling med forslag til dagsorden sendes med 14 dagers varsel.  

 Referat fra møtene skal også sendes sekretær for SF (linda.nysted.sivesind@ahus.no). 

https://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus%20og%20Oslo/Retningslinje%20for%20helhetlige%20pasientforløp.pdf
https://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus%20og%20Oslo/Retningslinje%20for%20helhetlige%20pasientforløp.pdf
https://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus%20og%20kommuner/Helhetlige%20pasientforløp.pdf
https://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus%20og%20kommuner/Helhetlige%20pasientforløp.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker/Veileder%20for%20poliklinikker%20i%20psykisk%20helsevern%20for%20barn%20og%20unge.pdf/_/attachment/inline/829f53aa-0b66-4139-8add-944c95d5b163:b03ce59e25e43dc7623f1b5940aff644ae83eb6a/Veileder%20for%20poliklinikker%20i%20psykisk%20helsevern%20for%20barn%20og%20unge.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge
https://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Felles%20underavtale%20til%20tjenesteavtale%201%20og%202%20mellom%20Ahus%20og%20Oslo%20kommune.pdf
mailto:linda.nysted.sivesind@ahus.no
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 LSF barn og unge rapporterer årlig til SF, som en del av årsrapporten. Antall 

møter/dato, navn og tittel på representanter og deltakelse, og utført arbeid, jf 

forpliktelsene i retningslinjen, skal inngå i rapporten. 

 

2.2 Brukerrettet samarbeidsforum barn og unge (BSF barn og unge) 

Samarbeidet reguleres i henhold til intensjonene og føringene i pakkeforløp og 

forløpsavtale. Der dette ikke er tilstrekkelig benyttes BSF barn og unge. 

Oppgaver: 

 Drøfte, finne fram til og beslutte tiltak i konkrete sammensatte klientsaker hvor for 

eksempel IP/ansvarsgruppemøtet ikke har gitt tilstrekkelig løsninger. 

 Dette kan være saker som ennå ikke er henvist til BUP, saker som muligens ikke vil 

bli henvist til BUP, saker som er under utredning/behandling i BUP, eller saker som 

skal tilbakeføres til bydel/kommune etter avsluttet behandling.  

Deltakere:  

 Ledere med beslutningsmyndighet innenfor sakene som tas opp i møtet.  

 Ved behov kan i tillegg aktuelle behandlere/tjenesteytere i den enkelte sak innkalles.  

Praktisk:  

 Når en av partene har behov meldes dette som «BSF sak».  

 Den parten som melder behov har ansvar for innkalling og det praktiske rundt møtet. 

 Innkalling/anmodning om møte sendes aktuell representant i LSF barn og unge, som skal 

sørge for at aktuelle møtedeltakere i egen virksomhet, får informasjon/innkalling til møtet.  

 Partene forplikter seg til å møte på 2 ukers varsel. 

 Møtene holdes separat mellom aktuelle BUP og bydel/kommune. 

 Det lages referat med en tydelig konklusjon fra møtet. 

 De ansvarlige for sakene i de respektive tjenestene dokumenterer i 

klientens/pasientens journal(er). 

 Der taushetsplikten krever det skal det på forhånd være innhentet samtykke fra 

klient/foresatte. 

3.0 Gjensidig tilgjengelighet  

3.1 Tilgjengelighet BUP Ahus  

Kommunalt ansatte kan kontakte BUP Grorud og BUP Furuset for råd og drøftinger på 

telefon i åpningstiden. Responstid på forespørsler er senest neste virkedag. 

Kontaktinformasjon BUP Grorud og BUP Furuset.  

Ahus sentralbord: 67 96 00 00 

3.2 Tilgjengelighet bydeler  

Ansatte ved BUP Ahus kan kontakte aktuell tjeneste i bydel på telefon i åpningstiden.  

Fagpersonen de får snakke med skal veilede og vise vei videre hvis den aktuelle tjenesten ikke 

er relevant for problemstillingen. Dersom det er bekymring for barnets omsorgssituasjon skal 

barnevernstjenesten kontaktes. Inntil kontaktinformasjonen er tilgjengelig på kommunens 

nettsider benyttes følgende oversikt: 

 

 Barnevernet: Grorud tlf. 986 81 598, Stovner tlf. 23 47 17 00 og Alna tlf. 23 42 02 50 

 Helsestasjon og skolehelsetjenesten: Grorud tlf. 23 42 19 51, Stovner tlf. 23 47 

18 00 og Alna tlf. 23 47 99 00 

 Familieteam/Oslohjelpa: Grorud tlf. 938 99 461, Stovner tlf. 940 26 302 og  

Alna tlf. 940 15 258/23 47 93 47 (Fagsenter barn og unge) 

 Koordinerende enhet (ved behov for koordinator og IP): Grorud tlf. 907 10 457, 

Stovner tlf. 21 80 21 80/23 47 11 05 og Alna tlf. 23 47 93 47 

 Oslo kommune sentralbord: 2180 2180 

https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-grorud
https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-furuset
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3.3 Tilgjengelighet Nittedal kommune 
Se «Kontakt oss» informasjon på følgende nettsider: 

 Barnevern 

 Familieteamet 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste  

 Helsestasjoner og jordmortjenesten/Helsestasjon for ungdom  
 Nittedal kommune Sentralbord: 67 05 90 00 
 

4.0 Kompetansesamarbeid 

Samarbeid om felles fag- og kompetanseutvikling er viktig for utvikling av tjenestene. 

Felles kompetansesamarbeid kan for eksempel være veiledning, hospitering, 

internundervisning, felles opplæring mm.  

4.1 Kompetansebroen   

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom 

kommuner/bydeler, sykehus og utdanningsinstitusjoner og gir tilgang til kurskatalog for 

arrangementer, e-læring, film, nyheter, fagartikler og digitale verktøy. 

5.0 Trygge pasientforløp  

Samarbeid om pasientene skal skje i henhold til punktene i pakkeforløp for psykiske 

lidelser hos barn og unge og forløpsavtale. 

5.1 Gjensidig veiledningsplikt 

Både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har plikt til å gi råd, veiledning 

og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den andre part skal 

kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift. Veiledningsplikten reguleres i § 6-3 i 

Spesialisthelsetjenesteloven og i § 5-11 i Helse- og omsorgstjenesteloven. 

6.0 Evaluering og revisjon 

Retningslinjen evalueres etter behov. SF har ansvar for å gjennomføre evalueringene og 

eventuelt revidere retningslinjen. 

Partene forplikter seg til å gi hverandre fortløpende tilbakemelding dersom det foreligger 

eller oppstår forhold som bør forbedres underveis. 

7.0 Ikrafttredelse og varighet  

Retningslinjen trer i kraft fra den datoen den er godkjent av SF og løper inntil den på ny 

blir revidert. 

 

 

https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern/#heading-h3-1
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/familieteamet/
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/spesialpedagogiske-tjenester/#heading-h3-2
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjonstjenester/#heading-h3-2
https://www.kompetansebroen.no/?o=oa
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge

