
 

Tverrfaglig Ressursteam i Familie og oppvekst (TRFO) 

Teamet er et tilbud til fagpersoner i Lunner kommune som ønsker en bred faglig veiledning på sin 

bekymring for et barn i alderen 6 – 18 år. Teamet har fokus rettet mot barn og unges atferd, psykisk 

helse, rus og kriminalitet.  

Teamet skal utnytte sin samlede kompetanse til å forstå eleven og nettverket, slik at tiltak, om 

nødvendig, kan iverksettes og samordnes på flere nivå/arenaer samtidig. Det er viktig med 

tidsfrister og ansvarliggjøring.  Teamet har 3 faste møter i måneden. Saker behandles fortløpende.  

Teamet skal: 

 Drøfte og veilede i komplekse saker med identifiserte problemer for å hindre videre 
utvikling av psykososiale vansker. 

 Avklare hvilke instanser som bør samarbeide og følge opp samarbeidstiltak for å gi et mest 
mulig helhetlig og koordinert tjenestetilbud.  

I tillegg skal teamet ha fokus på systemrettet 
arbeid. 

Saker som bør meldes: 

 Saker der det er bekymring rundt et barn og det 
er behov for å drøfte ulike problemstillinger i 
samarbeid med andre fagtjenester.  

 Saker der det er behov for å avklare og 
koordinere tjenestetilbudet på tvers av fagfelt. 

Teamet består av: 

 Avdelingsledere for PPT, helsesøstertjenesten, 

barnevern og kontor for psykisk helse. 

 Leder for Familie og oppvekst. 

 

Leder og fagpersoner fra andre tjenester og 

kontaktlærer/rektor tilkalles ved behov. 

Taushetsplikt og Samtykke:  

 Taushetsplikt blir ivaretatt innenfor gjeldende lover og regler. 
 Dersom enkeltsaker med navn behandles, innhentes samtykke fra foresatte. 
 Gjelder saken ungdom over 15 år, skal også ungdommens samtykke innhentes.  

 

 

Eksempler på  såker som 
kån meldes 

Markant endring i et barn/ungdoms 

atferd, som: 

 Skolevegring 

 Spisevegring eller annen form 

for selvskading 

 Livskriser/sorg 

Mistanke om at det foreligger 

problemer rundt rus, vold og/eller 

psykiatriske vansker i familien 



 

Henvisning til Tverrfaglig Ressursteam i Lunner kommune Familie og oppvekst (TRFO) 

Saker kan også drøftes anonymt.  

Barnets navn: Fødselsdato: 

Mors navn og adresse: 
 
 
 
 
Telefon: 

Fars navn og adresse: 
 
 
 
 
Telefon: 

Skole: Klasse: 

Kontaktlærer: Kontaktlærerstelefon: 

Rektor: Rektors telefon: 

Henvist av: 
 

Henviserens tlf: 

 
Beskrivelse av problemstillingen nå: 
 
 
 
 
 
 
Hvilke instanser arbeider med saken? 
 
 
 
Hvilke hjelpetiltak er satt i gang til nå, eller tidligere? 
 
 
 
 
Hva ønskes det hjelp til? 
 
 
 
 
 
Personopplysninger skal kun oppgis dersom det er hentet inn informert samtykke (muntlig eller skriftlig) fra 
foresatte og fra ungdommer over 15 år.  Informert samtykke innebærer at de som samtykker forstår 
innholdet i det som skal drøftes, og hvem det skal drøftes med: 

Muntlig (underskrives av melder) ______________________________________________________ 

Skriftlig (underskrives av foresatt) ______________________________________________________ 

Samtykke dersom barnet er over 15 år (skriftlig eller muntlig) ________________________________ 

 

Henvisning til TRFO sendes til tjenesteleder, Familie og oppvekst, Janicke Brechan, jab@lunner.kommune.no, 

tlf. 61 32 42 18, eller 934 61 432. 

mailto:jab@lunner.kommune.no

