
 

5 trinn fra bekymring til melding 

 
1: Del! 
Hvis du som ansatt i Overhalla kommune blir bekymret for et barn eller en ungdom, skal du 
normalt drøfte bekymringen-, og om det er grunnlag for å følge opp saken videre, med din leder.  
Når du skal ta stilling til om det er grunnlag for å følge opp saken videre, kan det også være 
hensiktsmessig å drøfte saken med andre faggrupper, du kan for eksempel drøfte saken anonymt 
med barneverntjenesten. 
Dersom det er naturlig - Bruk også dine kollegaer: Opplever de det samme som deg, eller ser de 
tingene på en annen måte? Bruk hverandre til å drøfte barn dere opplever har en manglende trivsel. 
Reglene om taushetsplikt vil være de samme som ellers. Anonym drøfting er også en metode som 
kan brukes. 
Dersom dere kommer til at det ikke er grunn til bekymring, avsluttes saken.  
Meldeplikten er personlig for innehaveren av den informasjon som skaper bekymring. Hvis en av 
dere - eller dere begge - kommer fram til at det er grunn til å være bekymret, må saken følges opp 
videre.  
De videre trinn frem mot handling (beslutning om bekymringsmelding) er beskrevet nedenfor.  
 
 

2: Systematiser! 
Skriv ned det som får deg til å bli bekymret. På denne måten får du systematisert og konkretisert 
dine tanker og daglige observasjoner. Her kan observasjonsskjema, bekymringsskala og tegn og 
signaler være gode verktøy for å konkretisere bekymringen. 
 
 

3: Konkretiser! 
Observer barnet i en kort periode for å avgjøre om det er grunn til å trekke inn foreldrene. 
Beskriv observasjonene konkret og detaljert ut i fra hva du ser. Unngå tolkning – beskriv bare dine 
faglige iakttakelser som ligger til grunn for din bekymring, og skriv ned opplysninger du eventuelt får 
muntlig. 
Dersom barnet selv, foreldrene eller andre som jobber med barnet kommer med innspill på hva 
barnets manglende trivsel kan skyldes skal det også noteres. 
Hvis du etter denne perioden fortsatt vurderer at barnet ikke trives, skal du konkretisere din 
bekymring. Dersom barnet etter din vurdering er gammelt og modent nok til å kunne ha en 
oppfatning av saken, skal du ha en samtale med barnet om hvordan han/hun selv oppfatter 
situasjonen. Med mindre du mistenker at barnet er utsatt for seksuelle overgrep eller annen vold i 
hjemmet, skal du snakke om din bekymring med foreldrene også, og du skal orientere barnet også 
om dette.   
Ved mistanke om seksuelle overgrep eller annen vold i hjemmet, skal du ikke kontakte foreldrene. Da 
skal Barneverntjenesten eller Politiet kontaktes (se avsnittet: Når situasjonen er akutt). 
 
 

4: Gjør opp status! 
På bakgrunn av samtalen med barnet og foreldrene, dine observasjoner og dine drøftinger med leder 
og kollegaer skal du gjøre opp status: Er det grunn til å være bekymret? 

 



 

 
 
5: Vurder! 
Hvis dere har konkludert med at det er grunn til bekymring, skal dere vurdere om dere skal melde 
bekymringen til Barneverntjenesten. 
Skal dere kontakte Konsultasjonsteamet ved Barnehuset/TPO-team/Koordinerende team for å drøfte 
saken, eller er barneverntjenesten riktig instans for en anonym drøfting? Det er viktig å vurdere 
hvilke tiltak barnets familie har behov for (ikke bare ha fokus på barnet), fordi barnets 
omsorgssituasjon er avhengig av forholdene i hjemmet.   
 
Når har du meldeplikt til Barneverntjenesten?  
Du har meldeplikt etter barnevernloven §6-4 når det er «grunn til å tro» at:      

o «et barn blir mishandlet i hjemmet»  
o «det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt» 
o «et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker», eller 
o «det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel» 

 
Ved grunn til å tro at en av de ovennevnte situasjoner foreligger, har du som innehaver av denne 
informasjonen plikt til å sende bekymringsmelding til Barneverntjenesten på eget initiativ. Nærmere 
om vilkårene for meldeplikt finner du her. 
 
 
Hva gjør du dersom du er i tvil om en barnevernmelding skal sendes? 

• Ta kontakt med barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune (telefon 476 65 270) for 
en anonym drøfting.  

• Barnevernvakta er organisert under barnevernsleder i Steinkjer kommune, og lokalisert hos 
politiet i Steinkjer. 
Mandag fra 24:00 til fredag kl.18:00: 
Ring 02800 eller 112 (politiet) eller 116111 (Alarmtelefon for barn og unge), 
Fredag kl. 18:00 til søndag kl. 24:00: Ring tlf. 489 55 599/404 29 138 

www.bekymring.no er en nettjeneste i regi av Voksne for barn. Her kan du stille spørsmål via 
nettet og være anonym selv om du får svar fra fagfolk. 

• Bruk BTI- verktøyene: Observasjonsskjema, bekymringsskala, barn og unges signaler på 
mistrivsel 

 

  

http://www.midtre-namdal.no/melding-til-barnevernet.167878.no.html
http://www.midtre-namdal.no/melding-til-barnevernet.167878.no.html
http://www.bekymring.no/


 

Når situasjonen er akutt 

Mistanke om vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep. 

Se «Veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage og skole/sfo» 

 

I de situasjonene du har en grunn til å tro at et barn utsettes for vold i nære relasjoner og/eller 

seksuelle overgrep skal du ikke følge «5 trinn fra bekymring til melding». Tidsaspektet er ofte viktig i 

slike situasjoner og krever handling umiddelbart. Kontakt Politi, eventuelt Barneverntjenesten 

samme dag som situasjonen oppstår. 

Du, helst sammen med enhetsleder, skal ivareta saken. Dere tar videre kontakt med andre 

samarbeidspartnere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom barneverntjenesten eller politiet anbefaler at dere (enhetsleder) går videre med saken, skal 

dere skrive bekymringsmelding. Er dere usikre, skal juridisk rådgiver i kommunen kontaktes. 

 

Nødrettslige situasjoner 

Man har på det som kalles nødrettslig grunnlag rett til å meddele taushetsbelagte opplysninger til 

andre dersom svært tungtveiende hensyn gir grunn til det. Er det fare for liv eller helse – skal Politiet 

kontaktes umiddelbart. Et eksempel her kan være at en mor er full og henter barnet i barnehage med 

bil. Hun lar seg ikke overtale til å la bilen stå, og kjører med barnet i bilen. 

 

Bekymringsmelding til barneverntjenesten Namsos - mer info og skjema her. 
 

 Barnevernstjenesten i Namsos     476 65 270 

 Barnevernets Alarmtelefon     116 111 
 Politiet         02800 

(kan bidra med generelle råd og veiledning, og med hjelp til å vurdere 

anmeldelse)     
 Legevakt        116 117 

 Overgrepsmottaket på Levanger     74 08 00 00 
 Overgrepsmottaket ved St. Olavs Hospital, Trondheim 72 57 12 12 

http://www.midtre-namdal.no/melding-til-barnevernet.167878.no.html

