
- Sammen om tidlig innsats for barn og unge i Larvik kommune 

Introduksjon til samhandlingsmodellen Se meg  



Forskning og erfaring viser at for mange barn og unge med ulike 

utfordringer ikke fanges opp tidlig nok, ikke får den hjelpen de har 

behov for og rammes av for dårlig samhandling mellom tjenestene, 

som bidrar til brudd i oppfølgingen.

Larvik kommune har valgt å utvikle en modell for å kvalitetssikre 

helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen av utsatte 

barn og unge.

Det er et mål å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. SE 

meg modellen  skal bidra til at utsatte barn, unge og deres familier 

får nødvendig og samordnet hjelp så tidlig som mulig for å unngå 

skjevutvikling og redusere skade.
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➔ Larvik Kommune har planer og strategier som prioriterer samhandling. 

➔ Tjenestene jobber sammen for å  hjelpe  barn , unge og familien tidlig.

➔ Alle ansatte som møter barn, unge og deres familier kjenner til og følger Se meg - 

modellens handlingsveileder. 
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Se meg 

https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/se-meg-bedre-tverrfaglig-innsats/


Handlingsveilederen Se meg 

https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/se-meg-bedre-tverrfaglig-innsats/individnivaa/ansatt/handlingsveileder-for-ansatte/
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Opplæringsmateriell 

https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/se-meg-bedre-tverrfaglig-innsats/individnivaa/ansatt/handlingsveileder-for-ansatte/verktoeykasse/


NOEN BEGREP : 

Stafettlogg -  Et digitalts samhandlings- og kommunikasjonsverktøy som 
dokumenterer og evaluerer samhandlingen fra nivå 1, 2 og 3. En logg skal sikre 
informasjonsflyt og ansvarsforhold, samt unngå brudd i oppfølgingen. Foresatte har 
har innsyn og kan følge med på prosessen. 

Stafettholder – Den som til enhver tid har ansvar for å gjennomføre møter, ivareta 
samordning og følge opp stafettloggen. Tydeliggjøring av hvem som har 
stafettholderrollen skal bidra til å unngå brudd i oppfølgingen.

Handlingsveileder – Beskriver prosessen trinnvis i tverrfaglig /tverrsektoriell 
samordning. Handlingsveilederen skal ta medarbeidere fra bekymring til handling. 
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Barn har behov 
for å være omgitt 
av mennesker 
som er klokere og 
sterkere enn dem 
selv, og som viser 
godhet slik at de  
kan utvikle seg. 

Susan Heart


