
 

Samtykkeskjema til tverrfaglig samarbeid  

Samtykket gjelder for: 

Navn: 
  

 Fødselsdato:
  

 

til bruk i et tverrfaglig samarbeid.  

Gis det samtykke til samarbeid med nedenfor nevnte instanser og tjenester, og at det kan deles 

taushetsbelagte opplysninger innen områder som spesifisert, i den grad det er nødvendig?   

☐ Ja           ☐ Nei 

☐ Jeg /vi samtykker til at opplysninger/vurderinger kan innhentes og deles med de  nedenfor 

nevnte tjenestene for å bidra til å vi kan få helhetlige og koordinerte tjenester. 

☐  Jeg / vi er informert om at formålet med deling av opplysninger er for å gi den eller dem det 

gjelder , best mulig faglig og koordinert bistand, og at informasjon som gis er begrenset til det som til 

er nødvendig. 

☐ Jeg/ vi er orientert om at jeg /vi kan nekte at opplysninger om at særskilte forhold utveksles, 

eller at særskilte fagmiljøer eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger. 

Instans Kontaktperson Opplysninger 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

☐  Jeg / vi er informert om barns rettigheter: Når barnet er 7 år skal det høres, og det skal legges 

økende vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet. Fra 12 års alder skal barnets mening 

tillegges stor vekt. 

Er barnet/ungdommen informert om samarbeidet ?  

☐ Ja  ☐Nei ☐ Ikke relevant spørsmål i denne saken 

1.Hvis ja  -  referer  barnets/ ungdommens  synspunkter her:  

2. Hvis nei – hvorfor er  ikke barnet / ungdommen hørt ? 

3. Hvem tar ansvar for å informere barnet / ungdommen? Frist for dette: ______________ 
Ungdommens synspunkter refereres i kolonne 1 
 

 

☐  Jeg/vi er muntlig og skriftlig  orientert om våre rettigheter etter personvernforordningen, 

familieteamets taushetsplikt og her under retten til å trekke tilbake samtykke og de konsekvensene 

det vil ha for min sak. 



 

Dette samtykke gjelder 
fra og med: 

Klikk eller trykk for å 
skrive inn en dato. 
 

Dette samtykke gjelder 
 til og med:  

Klikk eller trykk for å 
skrive inn en dato. 

Evt. kommentar: 
 

Samtykket er innhentet av (navn på saksbehandler): 
 
Tjenestested: 
 
Signatur:  
 

Jeg / vi  signerer som  ☐Bruker / ☐Foresatt / ☐Verge / ☐ungdom 
 
Sted og dato: 
 
 
                                                                                    
Signatur  
 

 

 

 

 

Til bruk ved endring av samtykke 

☐ Jeg ønsker å gjøre bruk av mine rettigheter og vil med dette å trekke samtykke 

☐ Jeg ønsker å endre samtykket 

(hvis du ønsker å endre samtykket til samarbeid og deling av informasjon, enten det handler om å utvide eller 

begrense omfanget av samtykket, vil du bli bedt om å signere et nytt samtykkeskjema. I det nye 

samtykkeskjemaet vil endringene bli innarbeidet. Fra samme tidspunkt vil det opprinnelige samtykkeskjemaet 

ikke lenger kunne legges til grunn som et gyldig samtykke) 

☐ Jeg er informert om hvilke konsekvenser det får for tjenesten at jeg trekker dette samtykket 

Jeg/ vi  signerer som  ☐Bruker / ☐Foresatt / ☐Verge / ☐ungdom 
 
Sted og dato: 
 
 
                                                                                    
Signatur  
 

 

 

  



 

Personvernerklæring 

FAMILIETEAMET i Grue kommune 

Grue kommune ved Familieteamet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger 

som vi henter inn, eller som du deler med oss i forbindelse med bruk av tjenesten som Familieteamet 

i Grue yter. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hva Familieteamet er, formålet med 

tjenesten og hvordan familieteamet behandler personopplysninger.  

 

Hva er Familieteamet og hva kan det gjøre for deg  og din familie ? 

Familieteam i Grue er en tverrfaglig kommunal ikke lovpålagt tjeneste, som har som hovedmål å 

styrke foreldre i rollen til å være de viktigste personene når det gjelder tilknytning til eget barn. 

I målgruppen er også  de som er gravide – og skal bli foreldre. Hovedmålet er også å gi det enkelte 

barn – den enkelte ungdom tidlig hjelp slik at man forebygger at det oppstår store problem som igjen 

kan skape  hindringer i utvikling. I familieteamet vil familien delta aktivt i å utarbeide realistiske 

målsettinger som gjør at man finner best mulige løsninger på familiens utfordringer. Familieteamet 

skal hjelpe til med å gi tilpasset hjelp til barn og unge som er pårørende til foreldre som har fysiske 

og/eller psykiske utfordringer i livene sine, og også der rus kan være en del av barns og ungdoms 

hverdag. Mye av dette arbeidet kan gjøres i familieteamet men  for at familieteamet skal kunne gi et 

faglig og forsvarlig tjenestetilbud, kan det noen ganger være nødvendig å samarbeide med andre 

instanser. Et samarbeid medfører at det kan bli nødvendig å dele taushetsbelagt informasjon og 

opplysninger som kan bidra  til en samlet innsats til familien og til barnet/ungdommens beste.  For 

barn og unge under 16 år må foreldre/foresatte eller verge samtykke på deres vegne.  

Eksempel på utfordringer / problemstillinger som du / dere kan få hjelp til i familieteamet: 

 Råd og veiledning før barnet er født. 

 Råd og veiledning i foreldrerollen med både småbarn, skolebarn og barn i ungdoms fasen. 

 Råd og veiledning til å få rutiner til å fungere slik at familien har det godt. 

 Råd og veiledning dersom familien sliter med helseproblemer. 

 Råd og veiledning dersom noen i familien sliter med tristhet, engstelse, angst, 

atferdsvansker, rus. 

 Samtale med barn og ungdom.  

 Problem knyttet til familieliv / samliv.  

 Tilbud om foreldrestøttene kurs: ICDP og COS P. 

 Veiledning i hjemmet. 

 Hjelp til å koordinere / samhandle med andre tjenester. 

 Henvise  videre til riktig hjelp / tjeneste tilpasset behovet. 

 Utarbeidelse og oppfølging av Individuell Plan. 

Kontakt med tjenestene om familieteam kan gi er gratis, og det er en lav terskel inn til vår tjeneste. 

Familieteamet i Grue består av:  

 Helsesykepleier 

 Sosionom 

 Kommunepsykolog 

Teamet kan kontaktes på e-post familieteam@grue.kommune.no eller telefon 62 94 20 71. 

mailto:familieteam@grue.kommune.no


 

Når det gjelder personopplysninger behandles de i følgende tilfeller: 

 Når du har bedt om et møte i familieteamet 

 Når du har blitt henvist til Familieteamet av andre  

 Når du har bedt om innsyn enten partsinnsyn etter forvaltningsloven eller innsyn i 

opplysninger om deg selv etter personvernforordningen. Det er du som eier dine egne 

opplysninger. 

 

Taushetsplikti 

Dette betyr taushetsplikt for deg: 

Som pasient eller bruker av kommunale tjenester er du nødt til å gi fra deg personinformasjon om 
deg selv. Denne informasjonen er nødvendig for at helsepersonell og saksbehandlere skal kunne gi 
deg den hjelpen du trenger. Da er det også avgjørende at du har tillit til at opplysninger om sykdom, 
behandling eller personlige forhold ikke kommer på avveie. 
 
Taushetsplikten betyr blant annet at helsepersonell og saksbehandlere, herunder alle som jobber i 
Familieteamet: 

 Både har plikt til å tie selv og til aktivt å hindre at uvedkommende får tilgang til 
helseinformasjonen din. 

 Er bundet av taushetsplikten for alle opplysninger de har fått i egenskap av å være 
helsepersonell/saksbehandler. 

 Er bundet av taushetsplikten også etter at de har sluttet i jobben. 
 Heller ikke kan utlevere opplysninger til politiet uten pasientens samtykke så lenge det ikke 

er fare for liv og helse. 

Unntak fra taushetsplikten: 

 Unntaket er plikten til å melde fra om alvorlige forhold til barnevernet. 
 Samtykke kan begrenses til konkret informasjon  
 Samtykket er tidsbegrenset 
 Saksbehandler er ansvarlig for å gi deg tilstrekkelig informasjon slik at du forstår hva 

samtykket innebærer. 
 Du har rett til å få informasjon om hvem opplysningene skal formidles til, hvilke opplysninger 

som skal videreformidles og hvilke konsekvenser videreformidlingen av opplysningene kan 
få, før du bestemmer deg for å samtykke. 

 Foreldre, eller verge, skal samtykke for barn under 16 år.   



 

Her følger en oversikt over instanser og tjenester   som det kan være aktuelle å samarbeide med, og også 
en oversikt over hvilke type opplysninger som kan være gjenstand for deling:  
 

Barnehage Grue barne- og 
ungdomsskole (GBUS) 

Skolefritidsordningen ved 
GBUS  (SFO) 

Skolehelsetjenesten 

Generell utvikling  -- 
faglig og sosialt  
Kartlegging 
Allerede etablerte 
samarbeidspartnere 

Generelle utvikling -   
 faglig og sosialt 
Kartlegging 
Allerede etablerte 
samarbeidspartnere 

Sosial utvikling 
Allerede etablerte 
samarbeidspartnere 

Helseopplysninger 
Sosial fungering på 
skolen 

Fastlege 
 
 

Kommunelegen Enhet for Psykisk helse og 
rus  

Barnehageteam 

Helseopplysninger  Helseopplysninger Helseopplysninger 
Allerede etablerte 
samarbeidspartnere 
 

Generell utvikling 
Kartlegging 
Allerede etablerte 
samarbeidspartnere 

Pedagogisk og 
psykologisk tjeneste 
for Grue og Åsnes  : 

Spesialhelsetjeneste: 
BUP/DPS 

Habiliteringstjenesten  Skolehelseteam 

Kartlegginger 
 

Kartlegginger 
Epikriser rundt sak og 
behandlingsprogram 

Epikriser  Generell utvikling 
Kartlegging 
Allerede etablerte 
samarbeidspartnere 

Helsestasjon ved 
helsesykepleier 

Helsestasjonen ved 
jordmor 

 Fysioterapeut: NAV Grue  

Helseopplysninger 
Kartlegginger 

Helseopplysninger 
Kartlegginger 

Kartlegginger Utdanning 
Arbeid 
Økonomi 
Oppfølging  av helhetlig 
situasjon 

Familieteamet  Tannhelsetjenesten  Kommunepsykolog: Barnevernstjeneste 

Helhetsbilde av 
situasjonen 

Tannhelseopplysninger Helseopplysninger 
Tidligere arbeid innen 
psykisk helse som kan ha 
betydning for saken  og 
fremdriften 

Tidligere oppfølging som 
kan ha betydning for 
saken og fremdriften 

Ved flytting til annen 
kommune kan følgende 
tjenester gis informasjon  

Politiet  Rådgivende instanser 
(SLT, SMISO) 

 

Kartlegginger 
Opplysninger om generell 
utvikling  
Opplysninger om faglig 
samarbeid / 
samarbeidspartnere  
 
 

   

 

Uavhengig av taushetsplikten har Offentlige myndigheter samt yrkesutøvere med profesjonsbestemt plikt til å gi opplysninger til 

barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist alvorlige atferdsvansker. 

Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til kommunal barnevernstjeneste av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et 

selvstendig personlig ansvar og følger av Lov om barnevernstjenester § 6. 4. 

 

 



 

Dine rettigheter 

Du har rett til å trekke samtykke både til å bli veiledet av Familieteamet, og til deling av informasjon 

på det du måtte ønske. Samtykket kan trekkes ved å melde fra til Familieteamet på epost, telefon 

eller ved å signere endringsdelen du finner på kopien av samtykkeerklæringene du har gitt tidligere. 

Familieteamet skal ha informert deg om hvilke konsekvenser trekk eller endring vil ha for det tilbudet 

du får fra Familieteamet.  

Rett til innsyn 

Du har rett til innsyn i din opplysninger. Du kan kreve partsinnsyn etter forvaltningsloven i saker du 

er part i. Etter personvernforordningen har du rett til å få innsyn i de personopplysningene som er 

registrert på deg hos Behandlingsansvarlige. Se kommunens Personvernerklæring på kommunens 

hjemmeside for mer informasjon om dine rettigheter etter personvernforordningen.  

Personvernerklæringen finner du her:  https://www.grue.kommune.no/category20940.html 

Der vil du også finne opplysninger om Personvernombudet for Grue kommune, og dennes 

kontaktinformasjon. Personvernombudet er rådgiver for kommunen slik at personopplysninger 

behandles på en trygg måte i tråd med personvernregelverket. Personvernombudet skal også bistå 

innbyggerne med å ivareta sine rettigheter. 

 

 

i Lovbestemmelser om taushetsplikt : Forvaltningslovens § 13, Lov om Helsepersonell kapittel 5, Pasient og 

brukerrettighetsloven kapitel 4, Lov om Barnevernstjenester § 6-7, Lov om behandling ved personopplysninger kapitel III 

Folketrygdloven §§21 – 9, 25-10.,25 – 11, opplæringslovens § 5. 4 og 15. 4, Barnehageloven § 20-22, Sosialtjenesteloven §§ 

43,44,45, Alle lover finner du  på www.lovdata.no 

                                                           

https://www.grue.kommune.no/category20940.html
http://www.lovdata.no/

