Tiltak for barn som pårørende, tiltak for barn, ungdom og familier.
Aust-Agder – oppdatert 21.12.2015.
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Arendal

Enhet Helse barn og unge består av:
•
Jordmortjenesten
•
Helsesøstertjenesten m/ Helsestasjonstjenesten 0-5 år
Skolehelsetjenesten 5-16 år
Helsetjeneste i videregående skole 16-18 år
•
Helsestasjon for ungdom
•
Vaksinasjons- og smittevernkontor

Enhetsleder, Aslaug Hustadnes, mob.48898582
aslaug.hustadnes@arendal.kommune.no

Helsesøstrene møter alle barn på hjemmearena,
helsestasjon, skole og i samarbeid med barnehagen. Vi
arbeider for å fremme helse og trivsel. For å kunne gi
individuelle tilbud må barnet selv eller nære voksne
informere oss om forandringer i livssituasjonen.
Vi ønsker at alle barneansvarlige i 2.linjetjenesten spør
alle aktuelle familier om de kan formidle kontakt med
helsesøster i kommunen. Helsesøster vil ta kontakt og
finne et tilpasset tilbud.
Vi ønsker kopi av samtykkeskjema tilsendt til denne
adressen:

Arendal kommune, Arendal helsestasjon, Vesterv. 4,
4836 Arendal
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Barneansvarlige 0-5 år: Helsestasjonstjenesten
Arendal helsestasjon, Vesterveien 4, 4836 Arendal
(Amfi Arena 3. etg)

May Karin Holanger, Arendal helsestasjon
tlf.37 00 68 50, mob.488 82 206/975 64 835
may.karin.holanger@arendal.kommune.no

Arendalsmodellen – Oppvekstteam 0-6 år
Oppvekstteam er et tverrfaglig team for familier som
ønsker hjelp fra kommunens ulike tjenester.
Målgruppen er:gravide og familier med barn med
sammensatte vansker inkludert barn som har
foreldre/foresatte med psykisk problemer, rus eller vold i
nære relasjoner.

Koordinator:
May Karin Holanger, Arendal helsestasjon
tlf.37006870, mob.488 82 206/ 975 64 835
may.karin.holanger@arendal.kommune.no

Teamet koordineres av en helsesøster og møtes på
Arendal helsestasjon

vara:
Elisabeth Hopstock, Arendal helsestasjon
Tlf 37 00 68 70, mob.976 69 225
elisabeth.hopstock@arendal.kommune.no
Vakttelefon for helsestasjonene: tlf.47453913

Barneansvarlige 5-16 år: Skolehelsetjenesten
Arendal kommune har 20 skoler, noen 1.-7. klasse og
noen 1.-10. klasse.
Kontaktpersonene formidler kontakt med skolens faste
helsesøster
Arendalsmodellen - Oppvekstteam 6-16 år
Arendal kommune er delt i 8 oppvekstområder. Hvert
område har et tverrfaglig Oppvekstteam som møtes
jevnlig på en skole.
Målgruppen er familier med barn med sammensatte
vansker som ønsker hjelp fra kommunens ulike tjenester.

Eirin Mykland, mob.488 67 264
eirin.mykland@arendal.kommune.no
Britt Merete Hansen, mob. 48882208
britt.merete.hansen@arendal.kommune.no
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Barneansvarlige 5-16 år kan kontaktes for å formidle
kontakt til rette team
Barneansvarlige 16-18 år: Helsetjenesten i
videregående skoler
Arendal har 2 videregående skoler
Sam Eyde.
Arendal videregående skole

Brit Ottersland, mob.48892932
brit.ottersland@arendal.kommune.no

Forebyggende tjenester omfatter bl.a. psykososialt
arbeid, psykisk helsehjelp og rusforebygging.
Vi jobber med barn, ungdom og foreldre/foresatte.

Avd.leder: Jan Aksel Tjønnvåg, mob.47453034
jan.aksel.tjonnvag@arendal.kommune.no

Inger Davidsen Wullum,mob.48995335
Inger.davidsen.wullum@arendal.kommune.no

De er et lavterskeltilbud og tverrfaglig sammensatt med
psykolog, psyk.sykepleier, pedagog, helsesøster og
klinisk sosionom.
Barne- og familieteamet kan i denne sammenheng tilby:
•
Samtaler med enkeltpersoner, familier og nettverk
•
Vise vei til andre tjenester og tilbud
•
Foreldreveiledning
•
Utsikten, foreldre -barn-gruppe for familier hvor
foreldrene er psykisk syke eller har et problematisk
forhold til rus/vold
•
Veiledning i barnehage og skole
Barneansvarlig 0-23 år; Forebyggende tjenester

Psyk.spl. Anne Tveito, mob.48151161
anne.tveito@arendal.kommune.no
Pedagog Liv Karin Engebretsen
Mob. 47 4500 48
liv.karin.engebretsen@arendal.kommune.no
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Psykisk helse og rus, voksne
Har rutiner for å kartlegge om brukerne har barn. Har
etablert fast samarbeid med Barne- og familieteamet.
Barneansvarlige:

Avd.leder Liv Håkedal Skjæveland mob.99358383
liv.hakedal.skjaeveland@arendal.kommune.no
Psyk.spl. Inger Marie Espeland
Mobil: 91336343
inger.marie.espeland@arendal.kommune.no
Psyk.spl. Hrønn Steingrimsdottir
Mobil: 91644988
hronn.steingrimsdottir@arendal.kommune,no

PP-Tjenesten - Pedagogisk psykologisk tjeneste
(PPT)
Tjenesten er en rådgivende og sakkyndig instans i forhold
til utvikling, læring og trivsel for barn i førskolealder og
elever i grunnskolen.

Avd.leder Bjørnar Sørum, mob.40048586
bjornar.sorum@arendal.kommune.no

Barnevern
All alvorlig bekymring for et barn skal meldes barnevernet
i en skriftlig bekymringsmelding

Avdelingsleder: Svenny Karlson
Tlf: 47967240
Svenny.karlson@arendal.kommune.no

Barneansvarlig:

Anne Cathrine Andersen, mob.41478023
Anne.cathrine.andersen@arendal.kommune.no

Legevakta i Arendal

Sykepleier, leder for voldtektsmottaket på legevakta
Marielle Finnøy
Tlf: 908 23 149
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Plankemyra bo- og omsorgssenter

Grimstad

Arendal kommune Institusjon har en avd. for yngre
funksjonshemmede personer. Videre er det på lindrende
avdeling yngre mennesker i livets siste fase.,– på begge
disse avdelingene kan det forekomme at pasientene har
mindreårige barn.
Når det gjelder kartlegging av barns behov er rutinen at
psykiatriske sykepleiere kontakter helsestasjonen (etter
avtale med foresatte) vedr. barn av psykisk syke eller
rusavhengige, og helsesøster følger opp videre for
eksempel på skolen dersom det gjelder skolebarn.
Men vi ser at vi ikke alltid vet hvem disse barna er.
Kommunen har en tverrfaglig gruppe som består av
representant. fra helsestasjonen, barnevern,
familiesenteret, ppt og seksjon for psykisk helse der bl.a.
praksis for dette tas opp.
Det jobbes i forhold til hvilken praksis kommunen bør ha
og man vil skriftliggjøre rutiner i den forbindelse.
Ved dødsfall hos foreldre/søsken:
 Vi sender et kort hjem til eleven med tilbud om
samtaler på skolen.
 Hvis eleven takker ja:
o Vi bruker arbeidsheftet om sorg.
o Andre familiemedlemmer tilbys samtale på
familiesenteret.
o Henviser til andre tilbud. Eksempel Omsorg
Aust-Agder ”Møteplasssen”.
o Hvis flere elever rammes på samme tid og
samme skole prøver vi med sorggrupper.

Sykepleier, lindrende avdeling
Tove Irene Torgunrud
37 06 59 37
tove.irene.torgunrud@arendal.kommune.no
Frivold Skole
Drotningborg vg.skole
Helsesøster Elizabeth Sjølander
Tlf. nr.99 42 06 80
Elizabeth.sjolander@grimstad.kommune.no

Eide skole:
Helsesøster Turid T.Hamre, tlf.nr. 48128558

Holvika ungdomsskole:
Dahlskevg.skole
Helsesøster Gro Hommersand
Tlf. nr.945 03 017
Fjære barneskole,
Fevik barneskole,
Hesnes skole:
Helsesøster Grethe de Lange Sødal
Tlf. nr.94 50 30 15
Jappa skole,
Fjære ungdomsskole:
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Helsesøstertjenesten på helsestasjonen har pr i dag en
enighet om at når helsestasjonen blir klar over at det har
vært død i nær fam. til et barn under skolealder, tar den
helsesøster som har fulgt opp barnet kontakt med
hjemmet pr telefon i første omgang. Evt. hjembesøk, tilby
samtale,husmorvikar, veilede om det hjelpeapparat som
kan støtte familien, evt. annet. Helsestasjonen får
kjennskap til disse dødsfallene pga dødsannonse, eller at
"noen har hørt".

Holvika barneskole
Helsesøster Ingvild Frestad
Tlf. nr.94 50 30 14
Landvik skole,
Grimstad ungdomsskole:
Helsesøster Nina J. Næss
Tlf. nr.94 50 30 16
Mail: nina.naess@grimstad.kommune.no
Barneansvarlig innen
Psykisk helse:
Psykiatrisk sykepleier Hege Igland
Tlf. nr.489 97 727

Ved alvorlig sykdom blir dette ofte et tema under
konsultasjoner på helsestasjonen,- at familien henvender
seg for å få hjelp av husmorvikar, - henvender seg for å
snakke om den vanskelige livssituasjonen.
Jeg skal bringe dette videre til kollegaene, og sender det
når vi har en skriftlig prosedyre.

Ledende helsesøster:
Turid Thaulow Hamre: mobil 48128558
Turid.Hamre@grimstad.kommune.no

Det er vel naturlig at fagleder er sentral i dette videre.

Lillesand

Psykiatritjenesten henviser til Familiesenteret når barn av
psykisk syke / rusavhengige har behov for informasjon.
Psykiatritjenesten gir selv informasjon i enkelte tifeller.

Psykiatritjenesten ser det som naturlig at enhetene i
SSHF henvender seg til Familie og oppvekst enheten:
Tlf.nr. 37 26 15 80

Samarbeider med Birkenes om barnegrupper.
Familie og oppvekstenheten i Lillesand kommune består
av følgende avdelinger:
 Helsestasjonen
 Familiesenteret

Vår kontaktperson ift. barn som pårørende er
enhetsleder / barnevernleder
Margrethe Østerhus.

Kommunenavn

Tiltak

Kontaktperson



Tlf.nr. 37 26 15 57
Mob.nr. 95 82 63 68
E-mail adr.: margrethe.osterhus@lillesand.kommune.no

Barneverntjenesten

Enheten ble samlokalisert i januar i år. Hovedintensjon og
mål med enheten vår er tidlig intervenering samt det å se
barn, unge og deres familier i et 360 graders perspektiv.

Helsestasjonen:
Helsesøster spiller en sentral rolle i skolehelsetjenesten.
Vi har helsesøster tilstede på ale skolene i kommunen.
Hun vil være en sentral samarbeidspartner ift. situasjoner
der en ser at barn er i utsatte situasjoner. Tilbudet vil
være individuelle samtaler, evt. videreformidle kontakt
internt i vår enhet eller videre til 2. linjetjenesten.
Familiesenteret:
Familiesenteret er et lavterskeltilbud til både barn og
voksne. Barns kan selv henvede seg for å be om hjelp
eller skole / helsestasjon kan bistå med henvisning.
Tilbudet er da individuelle samtaler.
Familiesenteret har årlige kurs for barn av psykisk syke
foreldre / rusproblematikk. Høstsemesteret er kurset for
barn i ungdomskolen - på våren er kurset for barnetrinnet.
Familiesenteret tilbyr også tjenesten fritid med bistand.
Dette tilbudet gjelder alle aldersgrupper og er ikke
fokusert på noen spesielle grupper.
Barneverntjenesten:
Barneverntjenesten tilbyr bistand til barn / ungdom og
deres familier ihht. lov om barneverntjenester.
Inngangsbilletten til barneverntjenesten er mottak av en
bekymringsmelding. Bistanden vår kan variere fra ulike

Ledende helsesøster:
Kristin Anita Grøtterød Areklett: mobil 95857475
Kristin.areklett@lillesand.kommune.no
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former for hjelpetiltak i tett samarbeid med foreldre til
tvangstiltak og plassering utenfor hjemmet i fosterhjem /
institusjon. Hoveddelen av arbeidet gjøres i tett
samarbeid med foreldre. En ønsker i størst mulig grad å
iverksette endringstiltak.
Familiesenteret, helsestasjonen og barneverntjenesten er
alle representert i kommunenes kriseteam.

Birkenes

Psykisk helse barn/unge ligger under helsestasjonen.
2 terapeuter jobber i 40 % + 20 % still.
 I avd.for psykisk helse- voksne, spørres det
rutinemessig om klienter har barn.
Har de barn, gis informasjon om samtaletilbud for
barn med terapeut i psykisk helse barn/unge,
samt Morildgrupper. Fastlegene, skolene og
helsesøstrene i skolehelsetjenesten formidler
også kontakt.
 Vi tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler og
Morildgrupper. Vi har fast ungdomsgruppe på
høsten og barnegruppe på våren. Dette gjøres
som regel i samarbeid med Lillesand
Familiesenter.





Både samtaler og Morildgrupper er
lavterskeltilbud, som ikke trenger henvisning.
Barnet/ungdommen får et tilbud som i størst mulig
grad er tilpasset deres behov og utviklingsnivå.
Alle barn/ungdommer som tidligere har gått i
grupper eller hatt andre tilbud pga foreldrenes
psyk. lidelser/eller rusmisbruk har alltid ”åpen
retur”. De og foresatte kan ta kontakt ved behov.

Barneansvarlig og kontaktperson er:
Astrid Færden Gaare, SLT-koordinator
astrid.faerden.gaare@birkenes.kommune.no
Mobil. 48 00 68 50
tlf. Birkenes kommune: 37 28 15 00/30

Tlf.nr. 37 28 15 30/29, Mobil nr. 480 06 850
Ledende helsesøster:

Ledende helsesøster:
Cecilie Hodne: Tlf. 37281500
E-mail: Cecilie.Hodne@birkenes.kommune.no

Barnevernstjenesten: Tlf. 37 28 15 00
Barnevernsvakta (døgnåpent): 38075400
Psykososialt kriseteam i Birkenes kommune:
Mob. 982 90 096.
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Iveland

Vi har grupper for barn med 2 hjem ved Birkeland
skole(vår og høst). Disse gruppene drives av
helsesøster og sosiallærer v/ skolen.
Har ikke noe FAST system. Det blir jobbet med ad hoc og
individuelt som en helhet.
Nevner stikkordsmessig noen tiltak som også kan passe
for barn som pårørende:
Familieteam, ressursgruppa for barn i rusfamilier er
tilknyttet dette.
Foreldreveiledning tilknyttet helsestasjonen. ”kjærlighet
og grenser” for 7.klasse + foreldre
Kjernegrupper.

Kontaktperson:
Leder for familieteamet
Berit-Marie Sandland
Tlf. nr. 948 64 387.
Når det gjelder familieteamet, er dette ei tverrfaglig
gruppe: helsesøstre, barnevern, psyk. sykepleiere. De
gir et lavterskel tilbud til skoler og barnehager.
Henvendelser kan gjelde saker som bekymrer, evt.
anonymt. Familieteamet møter også foreldre og barn
direkte.
Ved henvendelser fra dere vil saken tas opp i teamet,
og ansvar fordelt.
Ledende helsesøster:
Gunhild Åsland: mobil 99315620
Helsestasjon.iveland@vennesla.nhn.no

Evje og Hornnes

Barneverntjenesten:

Helsestasjon:

Konstitutert fagleder barnevern
May Brit Stenjor
Tlf.nr. 37932420 / 48994455
May.brit.stenjor@e-h.kommune.no
Ledende helsesøster:
Mari Haugen Abusland
Tlf.nr.helsestasjonen: 37 93 24 40/488 95 053
mhabusland@e-h.kommune.no
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Psykisk helsetjeneste:
Her er svaret fra psyk.team og internt samarbeidsorgan.
Vi har ikke egne gruppetiltak, liten kommune. Har drøftert
et fellestilbud med Bygland, de er også små. Det blir
individuelle intervensjoner foreløpig.
Varsling kan gis helsestasjon, psykisk helsetjeneste eller
barnevern, se ordinær varlingsliste for psykososialt
kriseteam eller www.e-h.kommune

Fagleder Psykiatr/psyk. Tjenester
Marja Schriever,Tlf.nr. 945 34 120
Psykiatrisk sykepleier
marja.schriever@e-h.kommune.no
Astri Evanger
Tlf. nr. 37 93 24 61/47 45 61 30
E-mail adr.: astri.evanger@e-h.kommune.no
Hvis ikke noen av disse er mulig å komme i kontakt
med – ring kommunens sentralbord og spør etter
de ulike tjenestene. Tlf. nr. 37 93 23 00.

De har lagt ved en god del skriftlig dokumentasjon.
Rutiner for oppfølging av barn av psykiatriske pasienter.
Rutiner for hjelp til barn og unge med psykiske vansker.
Målsetting og prosedyre for ”Forebyggende team-psykisk
helse”. Tillatelse til drøfting. Orientering til våre
samarbeidspartnere – Forebyggende team – psykisk
helse. Varslingsliste/telefonliste – psykososialt kriseteam.
Rustjenesten kommer på plass i første halvdel av 2011 –
den har vært på NAV i en periode. Vi får den tilsendt når
den er klar.

Froland

Ved Froland skole er det et ressursteam og et
spes.ped.team. Annenhver torsdag møtes teamene.
Ressursteamet består av helsesøstre, barnevern,
sosiallærer, en PPt.rådgiver, spesialpedagoger og
undertegnede som leder teamene. Den enkelte ansatt
ved skolen, foreldre og andre kan ta opp saker/ case med
eller uten anonymitet. Her drøftes saker av
sosio/emosjonell karakter. I spes.pedteamet drøftes
saker av mer skolefaglig karakter. I spes.ped.teamet er
det bare spesialpedagoger, PPt ansatte og veileder. Her

Ved somatisk sykdom kontaktes helsestasjonen.
Ved psykiatri/rus kan dere kontakte psykisk helse evt
helsestasjonen
Fagleder psykisk helse – rus: Åse Roland: 37225626
Ase.Roland@froland.kommune.no
Ledende helsesøster:
Karina Flem Barexstein: mobil 99 32 31 40
Karina.Flem.Barexstein@froland.kommune.no
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kan barn av psykisk syke, rusmiddelbrukere og alvorlig
somatisk syke bli fulgt opp med tiltak av ulikt slag.

Skolelovens §9 og $13 krever at skolene har et arbeid
både forebyggende og akutt i forhold til mobbing.
Alle skolene i Froland kommune har svart på dette ved å
innføre antimobbeprgrammet til Olweus. Det har gitt
effekt. Froland kommune begynte å arbeide med dette
allerede i 2003.
Veileder er instruktør i dette arbeidet.
Veileder er sammen med helsesøster i psykososialt team
en gang pr. måned. Da er fokuset barn av psykisk syke
eller barn som selv sliter med sin psykiske helse. To
ganger i halvåret er Abup til stede og veileder det
tverrfaglige i ulike vinklinger i forhold til barn og
familiesituasjoner. Det gis foreldreveiledning, veiledning
til ansatte i skolene og til elevene.

Åmli

Åmli kommune har vi ikke noen spesielle tiltak rettet mot
denne gruppen, men vi har pr i dag en ansatt innen
psykisk helse/rus som har et særlig ansvar for barn og
unge. I tillegg har helsesøster oppfølging av gruppen
etter behov. Tiltak er for det meste støttesamtaler.
Barneverntjenesten har i noen tilfeller inne de ”vanlige”
hjelpetiltak dersom det etter en undersøkelse viser seg at
det er hensiktsmessig ut fra barnets behov.

Kontaktperson
Begge disse er organisert under Velferd, barnevern og
helse. Tlf.nr. 37 23 55 88.
Veileder/spesped.:
Ardis O.Dalsmo Froland skole
Tlf.nr.37 40 64 22 /90 75 79 59.
ardis.dalsmo@froland.kommune.no

Kontaktperson:
Leiar helse- og familieavdelinga
Anne-Grete Askland
Tlf. nr. 37 18 51 31
anne.grete.askland@amli.kommune.no
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Bygland

Kommunen jobber med å få inn gode rutiner når det
gjelder barn som pårørende. Vi har et tverretatlig team for
barn og unge der temaet er oppe til drøfting med jevne
mellomrom. Setesdalskommunene, Bykle, Valle, Bygland
og Evje og Hornnes samarbeider om et interkommunalt
helseprosjekt der et av delprosjektene er psykisk helse
rus. Et av satsningsområdene for prosjektet er barn som
pårørende der en ønsker å implementere gode rutiner i
alle kommunene.

Kontaktperson:
Helsesøster Christina Alhsrød Besteland
Tlf.nr. mobil 915 11 340
E-post adr.:
Christina.besteland@bygland.kommune.no

Bykle og Valle har en felles organisering av
helsetjenesten. Ledes av:
Frode Verpe
Tenesteleiar

Enhetene i SSHF kan henvende seg til
kommuneoverlege
Hanne T. Straume
Tlf.nr. 37 93 75 40
Tlf.nr .91 53 79 70 (mobil)
Kommuneoverlegen vurderer situasjonen og trekker på
bakgrunn av dette inn de aktuelle faggruppene i
kommunen.

Helsetenesta i Bykle og Valle
Bykle kommune.
Mobil: +47 945 29 062

Ingrid Bjønnes, Helsesøster.
Telefonnummer: 469 48 309 Epost:
ingrid.bjonnes@bykle.kommune.no

Har ikke noe fast system. Det blir jobbet med ad hoc og
individuelt som en helhet

Kontaktperson:
Ledende helsesøster:
Bjørg Lia

Valle og Bykle

Vegårshei

Kontaktperson

Tlf. nr.37 17 02 37 / 48 12 10 86
E-post adr.: Bjorg.lia@vegarshei.kommune.no
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Tvedestrand

Familiehuset – Ressurssenter for barn og unge (RBU) i Kontaktperson for samarbeidsavtalen barn som
pårørende:
Tvedestrand kommune gir tjenester til barn, unge i
alderen 0 år – 18 år (23 år i barneverntjenesten) og til
Enhetsleder, Familiehuset – Ressurssenter for barn og
deres familier.
unge, Kristin de Lange Johannessen
Tlf. nr. 37 19 93 32 / 97 52 52 90
Tjenestene i Familiehuset – (RBU) er:
 Barneverntjeneste og vertskommune for
e-post:
Barnevernsamarbeidet i Østregionen (BiØ) med
kristin.de.lange.johannessen@tvedestrand.kommune.no
ansvar for undersøkelsessaker.
 Helsestasjon med leger og helsestasjon for
ungdom. En helsesøster er deltaker i kommunens
kriseteam.
 Jordmortjeneste
 Fysioterapitjeneste for barn
 Lov om kommunale helse- omsorgstjenester
 PPT – interkommunalt samarbeid med Risør og
Vegårshei, der Risør er vertskommune.
Familiehuset – (RBU) har fokus på å systematisere det
tverrfaglige arbeidet i kommunen slik at et helhetlig
behov for barn, unge og familier ivaretas.
Familiehuset har i 2012 et samarbeid med ABUP der de
tilbyr ”drop in” tilbud i kommunen:
Hva er ABUP drop-in?
Tilbudet gir en mulighet for raskt tilgang til
terapitjenester for familier med barn mellom 0 og 17 år.
Det gir familier en mulighet til å møte erfarne behandlere
når de opplever at dette er nødvendig. Hensikten er å

Kontaktperson

Kommunenavn

Tiltak

Kontaktperson

skape muligheter for umiddelbar problemløsing og
terapeutisk samtale, og å etablere kontakt med andre for
barn og ungdom, hvis det er nødvendig. For mange vil en
enkelt samtale være nok, og tilbudet kan brukes mer enn
en gang - hvis det trengs.
Hvem kan komme?
Vi oppfordrer hele familien, eller alle som bor sammen i
hjemmet, til å komme til samtalen. Men det er også mulig
for ungdom, foreldre eller andre voksne å be om en time
alene. Du kan komme til oss både hvis opplever et nytt
problem, eller om du har et problem har vart over lang
tid. Fokuset i timen tar utgangspunkt i hva dere som
kommer ønsker å få ut av timen.

Gjerstad

Familiehuset er en enhet med flere tjenester som møter
brukere i mange ulike livssituasjoner. Famileiehuset skal
være et godt tilgjengelig tilbud for barn, unge og familer.

Leder for Familiehuset:
Elfi Brit Jonasssen
Tlf. nr. 37 11 97 62/90 84 26 87
elfi.jonassen@gjerstad.kommune.no

Helsestasjon:
 Helsestasjonstjenester med lege, jordmor og
fysioterapeut.
 Skoletjeneste.
 Babygrupper, jente- og guttegrupper.

Fagansvarlig for Helsestasjonen:
Ellen Jakobsen Grunnsvoll
Tlf nr. 37 11 97 29/47 45 00 26
Ellen.jakobsen.grunnsvoll@gjerstad.kommune.no

PPT:
 Skolefaglig veiledning.
 Utreding av barn og unge.
 Sakkyndig uttalelse.

Fagansvarlig for PPT:
Kari-Åsne Rye
Tlf. 37 11 97 61/ 917 34 1 96
kari.asne.rye@gjerstad.kommune.no

Kommunenavn

Tiltak
Tiltak for funksjonshemmede (TFF)
 Støttekontakt for barn.
 Avlastning for barn.
 Støttekontakt gjennom psykisk helse.
Flyktningtjeneste:
 Bosetting og integrering av flyktinger.
 Oppfølging av flyktninger.
Barneverntjeneste:
 Tiltak for barn under 18 år.
 Hjelpetiltak i familien (barnehage, støttekontakt,
besøkshjem).
 Omsorgstiltak: fosterhjem, institusjon.
 Undersøkelsessaker gjennomføres av BIØ
(barnevernssamarbeid i østregionen).
Psykisk helsetjeneste:
 Kontaktsenter.
 Samtaler.
 Hjemmebesøk.
 Boveiledning.
Kommuneoverlege:
 Planarbeid (smittevern, beredskap, kriseteam).

Kontaktperson

Fagansvarlig for tiltak for funksjonshemmede (TFF):
Hanne Grunnsvoll Torjussen
Tlf. nr. 37 11 97 80/91 73 41 96
hanne.grunnsvoll.torjussen@gjerstad.kommune.no

Fagansvarlig for flyktningtjenesten:
Liv D.Gjetmundsen
Tlf. nr. 37 11 97 26
liv.d.gjetmundsen@gjerstad.kommune.no
Fagansvarlig for barneverntjeneste:
Mona Lien
Tlf. nr. 37 11 97 40
mona.lien@gjerstad.kommune.no

Barneansvarlig og Fagansvarlig i Psykisk helsetjeneste
Ellen Bakke, 37 11 97 28 eller 901 32 078,
E-post: ellen.bakke@gjerstad.kommune.no

Tormod Akeren
Tlf. nr. 37 11 97 25

