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Anbefalingsmelding til tildelingsenheten og/eller 

barnevernsenheten/familievernkontoret  

Personens, familiens eller barnets 

etternavn, fornavn: 

Fødselsnummer: 

 

 

 

 

Adresse: Telefonnummer: 

  

Er den som trenger bistand under 18 

år? Foresattes etternavn, fornavn: 

Ring rundt JA eller NEI 

Foresattes etternavn, fornavn: 

  

Fødselsnummer: Fødselsnummer: 

  

Adresse og Telefonnummer: Adresse og Telefonnummer: 

  

Forelderansvar dersom den som trenger bistand er under 18 år: 

 

Behov for tolk? Språk? 

  

1. Hvilke kartlegginger gir grunnlag for melding: 

(observasjoner, samtaler med personen/familien, spesielle hendelser, annet) 
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2. Hvilken instans melder du anbefaling om hjelp/bistand til:  

For eksempel: Tildelingsenheten som har ansvar for å tilby hjelp i forhold til 
psykisk og fysisk helse være seg; BPA assistanse, hjemmehjelp, 

støttekontakt, koordinator, psykisk helse veileder/ukentlig støtte, 

avlastning. Barnevernet som kan bidra med avlastning, støttekontakt, 

leksehjelp, familienettverksmøte, eller Familievernkontoret. Se infoskriv for 

mer informasjon.  

 

 

3. Hva er blitt gjort fra melders side? Eventuelle tiltak som er prøvd ut 
eller pågår. Hvorfor fungerer ikke den/det nåværende 

situasjonen/hjelpetiltaket? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hva anbefaler du av bistand, forklar kort hvorfor og hva det trengs 

bistand til og eventuelt hvor mange timer? 

Dette kan være: utvidet hjelpetilbud/flere timer, hjemmehjelpstimer, 

koordinator fra psykisk helse som kan bistå med oversikt, struktur, ukeplan 

og helhetlig hjelpetilbud, støttekontakt, praktisk bistand/avlastning for 

eksempel gjennom BPA-assistent, psykisk helse oppfølging, fast 

koordinator, kommunal (gratis) tannlegeoppfølging grunnet sykdom/rus, 

veiledning, avlastningstimer, dagtilbud, Frisklivsentral, Aktivitetssenter, 

fysioterapeut i hjemmet, hjelp til å søke om hjelpemidler o.l: 

 

 

 

 

5. Andre opplysninger melder mener er viktig:  

Bør instanser samarbeide med hensikten om å skape en stabil og god 

fungerende hverdag for familien? Bør det innkalles til samarbeidsmøte, i så 

fall med hvilke instanser? For eksempel hvis det gjelder foreldre med 

sykdom/funksjonsnedsettelse, bør det kalles inn til et møte mellom 

Tildelingsenhet, barnevern, barnehage, helsestasjon, behandlere?  
 

 

 

 

 

6. Hvilke instanser er allerede inne?  



 

3 
 

 

 

Melders navn: Telefonnummer: 

  

Adresse: 

 

7. Hvilken relasjon har du til personen/barnet/familien?:  

 

 

 

8. Er anbefalingsmeldingen gjennomført alene eller i samarbeid med 

person/barn/familien?  
 

9. Er person/barn/familien enig om at det trengs en form for bistand?  

 

 

 
Dato:     Underskrift:  
 
 
 
LEGG VED VEDLEGG DERSOM DU TRENGER MER PLASS TIL Å SKRIVE.  
 
Skjema postlegges eller gis i lukket konvolutt til resepsjonen i kommunen du bor/jobber.  
Merk konvolutten den instansen det måtte gjelde: altså for eksempel 
Tildelingsenheten/Barnevern/Familievernkontoret/PPT.  
 
 

Se neste side for viktig info om Instansene og hvilke hjelpetilbud de har.  
 
Minner også om at PP tjenesten kan kontaktes ved hjelpebehov hos: barn, elever, 
lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt 
tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. 
PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med 
særskilte behov som for eksempel ADHD eller andre diagnoser.  
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Viktig info om hjelpetilbud fra ulike instanser: 
 
Det anbefales ofte at instanser samarbeider, men på en slik måte at det ikke oppleves belastende 
for familier. Fokuset bør være på: Hvordan hjelpe og styrke barn og foreldre til å mestre 
hverdagen? Det anbefales også at foreldrene får se og kommentere anbefalingsskjema og/eller 
referater fra møter før dette blir arkivert, slik at deres stemme blir hørt. Foreldrenes 
medvirkning er viktig for et godt samarbeid basert på åpenhet, tillit, respekt og at 
likestillingsloven/menneskerettighetsloven blir overholdt. 
 
Tildelingsenhetens/Kommunens hjelpetilbud: 
 
- Brukerstyrt personlig assistent- BPA assistanse for mennesker med funksjonsnedsettelse     

blant annet: hjelp til husarbeid, ledsagelse ved fritidsaktiviteter/behandling.                                                                              

-Støttekontakt for voksne og barn og avlastning til foreldre med barn med spesielle behov                  

- Kort- og langtidsopphold på sykehjem 

- Hjemmesykepleie og eller hjemmehjelp/praktisk bistand 

- Psykisk helsearbeid  

- Dagsenter for eldre/psykiatri/botjeneste 

- Fysioterapi og ergoterapi 

- Omsorgsbolig 

- Pårørendestøtte (omsorgsstønad) 

- Trygghetsalarm og matombringing 

- Transportstøtte for mennesker med funksjonsnedsettelse 

- Individuell plan: En individuell plan settes opp av deg og koordinator og skal være et 

kartleggingsverktøy og en helhetlig oversikt over helsesituasjon. 

Funksjonsassistanse i arbeidslivet: kan søkes om av arbeidsgiver for at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne kan være i jobb og få assistanse til reise til og fra jobb, støtte til arbeidsoppgaver, 

avlaste ved bæring, måltider, skriving, ledsage ved rullestolbehov o.l. NAV dekker denne 

kostnaden. Søker laster ned skjema på sin side på ww.nav.no. Skjema underskrives av 

arbeidsplass og søker før innsending.  

 
Koordinator: Koordinator anbefales på det sterkeste for mennesker med større 
helseutfordringer. Ofte trenger foreldre eller barn med nedsatt funksjonsevne/sykdom en 
koordinator og eventuelt en Individuell plan for å ivareta rettigheter, helse, behandling, 
strukturering av hverdagen og styrke samarbeid mellom hjelpeinstansene. 
 
 
Psykisk helse avdeling: Kan hjelpe med behandling av angst, depresjon, rus og hverdagslige 
psykiske utfordringer. De kan også hjelpe til med å sette inne en koordinator fra psykisk helse, 
for å strukturere hverdagen og hjelpe til med info om rettigheter, søknader o.l. Kommunal 
tannlege behandling kan søkes etter og ha hatt oppfølging av psykisk helse i tre måneder. 
Barnevernet: Du skal kun melde fra til barnevernet dersom det handler om grov omsorgssvikt, 
overgrep eller vold i hjemmet. Det å melde bekymring kan ha store negative konsekvenser for 
familien derfor er det viktig at denne avgjørelsen er godt gjennomtenkt.  
Tiltak: Omsorgsovertakelse ved grov omsorgssvikt, akuttvedtak (tvangsflytting av barn),                                                           
veiledning, besøkshjem/avlastningshjem, støttekontakt. Ulike kurs: Cos P, Funksjonell 
familieterapi (FFT). Foreldre bør vurdere advokat i barnevern undersøkelser for å ivareta 
rettigheter og i forhold til om sakens kjerne handler om omsorgssvikt eller helse og 
livsutfordringer. 
Familievern kontoret er anbefalt i forhold til veiledning og kurs i forhold til: familieutfordringer, 

kurs i sinnemestring og adferdsvansker. Ring instansene for mer informasjon om tjenester.  

https://helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
https://bufdir.no/Barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Hjelpetiltak_i_hjemmet/
https://bufdir.no/Barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Hjelpetiltak_i_hjemmet/

