
                                                    

                                                                                                                                 

  

 

Informasjon om møte for Ungdom 
 

 

Når du møter oss ønsker vi at det skal oppleves som et godt møte. Vi vil at du skal vite hvem 

du møter før du kommer. Fagpersonene i møtet har kunnskap om, og skal kunne hjelpe deg 

med disse områdene: 

 

 Fysisk og psykisk helse 

 Familie og vennskap 

 Skole, utdanning og arbeid  

 Økonomi og bolig  

 Aktivitet og fritid 

 

Hvem er vi: 
 

 Leder 0-26  – Helsetjenesten for barn og unge 

 Psykolog – Helsetjenesten barn og unge 

 Barnevernspedagog - Barnevernstjenesten 

 Familieterapeut – Helsetjenesten for barn og unge 

 Pedagogisk veileder – Pedagogisk psykologisk tjeneste 

Andre fagpersoner kan også inviteres hvis du tenker det kan være nyttig for din hjelp, 

for eksempel fra Mangfold og mestring (Helsetjeneste for ungdom over 18 år og 

voksne), NAV og kultur og fritid.  

 

Om møtet: 

 

Først presenterer alle seg. Du får fortelle hva som er viktig for deg. Vi snakker sammen om 

din situasjon og hva slags hjelp som kan hjelpe deg. Du får velge selv hvilken hjelp du vil ta 

imot. En person skriver referat i et dokumentasjonssystem kalt HsPro. Du får dette referatet, 

og vi kan sende det til andre (fastlege, lærer, arbeidsgiver, NAV etc.) for deg hvis du vil. 

 

Du kan ha med deg en du stoler på og har tillit til i møtet. Dette kan være et familiemedlem, 

foreldre, onkel/tante, besteforeldre, en venn, en lærer, kjæreste, nabo etc. Når du er 16 år kan 

du delta i møtet alene uten foresatte hvis du ønsker det. Hvis du ønsker å ha møte alene uten 

foresatte når du er under 16 år kan vi avtale hvordan vi løser det.  

Hvis vi snakker med ungdom (under 18 år) om noe foresatte bør være informert om, så 

avklarer vi med den det gjelder hvordan vi løser det. 

Vi har taushetsplikt og kan kontakte andre både før og etter møtet hvis du ønsker det. Vi 

ordner med skriftlig samtykke ved behov og sørger for å gi deg informasjon om hva det 

innebærer. 

 

VELKOMMEN 

 


