
 

 

Tjenesteoversikt – aktuelle støttetjenester (1. versjon jan 2022) 

Støttetjeneste 
 

Hva kan de hjelpe med? Hvem kan ta kontakt Kontaktinformasjon 

Helsestasjonen Helsesykepleier kan bidra med 
veiledning og støtte knyttet til barns 
utvikling, vekst og trivsel. Tilknyttet 
helsestasjonen er også lege og 
jordmor 
 
Via helsestasjonen finnes en rekke 
lavterskeltilbud til barn og foreldre 

Alle Helsestasjonen 
40 60 50 10 
48 03 67 37 
 

Skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten skal bidra til å 
fremme psykisk og fysisk helse, 
fremme gode sosiale og miljømessige 
forhold, forebygge sykdom og skader, 
utjevne sosiale helseforskjeller og 
forebygge, avdekke og avverge vold, 
overgrep og omsorgssvikt. 

Alle Helsesykepleier Bergerbakken skole 
Pernille Skjørberg tlf 974 31 286 
 
Helsesykepleier Toso skole 
Birgitte Haugli, tlf 409 00 291 
 
Helsesykepleier Jevnaker 
ungdomsskole 
Lise Thorsgaard, tlf 476 34 401 

Familieteam Familieteamet bistår arbeidet med 
barn 0-18 år. De gir tilbud om 
familieterapi til familien, der en eller 
flere medlemmer i familien kan få 
hjelp samtidig. 

Alle Christina Oure 
Familieterapeut 
409 11 881 
 
Hege Brørby 
Familieterapeut 
452 69 071 



Helsestasjonen for ungdom  Ungdom 13-18 år Hønefoss 
For timebestilling, ring 90079955 
(mandag og torsdag fra 12-17.30) 
 
Mandager: 
Koordinator/Helsesykepleier 
Mari Randen Haugerud  
Mobil 409 24 476 
 
Torsdager: 
Helsesykepleier 
Anita Håndstad Holta 
Mobil 97420343 
Besøksadresse 
Vi holder til på helsestasjonen, i 
Storgata 13 med egen skilting til 
Helsestasjon for ungdom. 
 
 
Hadeland vgs: 

PPT PP-tjenesten kartlegger om barn og 
unge har vansker av en grad som gir 
rett til ekstra hjelp i barnehage eller 
skole, i form av spesialpedagogisk 
hjelp eller spesialundervisning. PP-
tjenesten tilbyr også veiledning til 
ansatte i skoler og barnehager 
 
PPT har også egen logoped i 
tjenesten. 

Alle Fagleder 
Turid Briskelund 
916 22 430 

Ressursteam barnehage og skole Ressursteam kan observere 
barn/barnegrupper i barnehagen og 
skole og følge opp med veiledning og 
rådgiving til ansatte, bidra med 
kompetanse på ulike temaer og 

Alle Ressursteam barnehage 
Sissel Østby 
Linda Dahlen 
 
 



veilede ansatte og foresatte til å ta 
kontakt med andre hjelpetjenester 

Ressursteam skole 
 
BBS: Bente Ihlen 
Toso: Karen Anne Dynna Hoff 
JUS: Monica Gullvik/John Burden 

Kommunepsykolog Kommunepsykologen skal jobbe for 
god psykisk helse hos våre 
innbyggere, både forebyggende, 
gjennom tidlig innsats og når noen 
opplever store vansker. 
 
Dersom man er usikker på om et barn 
eller ungdom strever med psykisk 
helse benyttes kommunepsykolog til a 
drøfting for å finne riktig instans til 
videre bistand 

Foresatte 
Leder i enhetene 
LOS 
Ressursteamleder 
Sosiallærer 
SLT koordinator 
Oppvekstkoordinator 
PPT 

Lisa Talåsen 

Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten skal gi barn, 
unge og familier hjelp og støtte i 
vanskelige situasjoner, og skal sikre at 
barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og 
utvikling får hjelp og omsorg til rett 
tid, og bidra til trygge oppvekstsvilkår. 
Dette kan de blant annet gjøre 
gjennom en rekke hjelpetiltak. 

Alle Jevnaker barneverntjeneste 
Leder Anita Rørvik: 
 
 
 
Barnevernvakta  
Åpent hverdager 
kl 15.30-08.00 
Døgnåpent i helger 
og helligdager 
40 92 12 33 

Tildelingsenheten Tjenesten tildeler helse- og 
omsorgstjenester i kommunen, som 
f.eks; støttekontakt, avlastning, 
brukerstyrt personlig assistent (BPA).  
 
Koordinerende enhet Barn/unge som 
har to eller flere helse- og 
omsorgstjenester (vedtak fra 

Stafettholder 
Foresatte 

 



tildelingskontoret) kan ha rett til å få 
oppnevnt en koordinator  

NAV NAV Jevnaker tilbyr oppfølging over 
kortere eller lengre tid med sosiale 
tjenester som; råd og veiledning, 
økonomisk sosialhjelp, økonomisk 
rådgiving og gjeldsrådgiving og bidrar 
til helhetlig oppfølging av 
barnefamilier 

Leder enhet Leder Gunn Marit Flatseth 
 
Kontaktperson barn/unge: 
Ny kommer 

Tjenesten for funksjonshemmede 
 

Tjenesten for funksjonshemmede gir 
tjenester til innbyggere med ulike 
funksjonsnedsettelser som har behov 
for oppfølging og veiledning i 
hverdagen. Tjenesten er behovsstyrt 
og individuelt tilpasset. Den tildeles 
etter individuell kartlegging og 
vurdering 
 

Stafettholder Avdelingsleder Anita Gudbrandsen 

Fysioterapi og ergoterapi Ansvarsområder: 
 Forebyggende og 

helsefremmende arbeid 
 Kartlegging,  behandling, 

trening, veiledning 
 Habilitering og rehabilitering 
 Faglig ansvar for hjelpemidler 

og tilpasning av bolig / 
omgivelser 

Tjenesten skal bistå barn og voksne 
som pga. sykdom, skade eller 
funksjonsnedsettelse har problemer 
med å utføre hverdagsaktiviteter. 
Utgangspunktet er spørsmålet: Hva er 
viktig for deg? 
 

 Barnefysioterapeut 
Martine Magnussen 



Psykisk helse og rus Tjenesten skal forebygge, behandle og 
bidra til å mestre psykiske 
helsevansker og rus. Tjenesten har 
ulike tilbud til de over 16 år, og til 
deres pårørende 

Alle Avdelingsleder Mette Lise Mathisen 
40904253 
 

Flyktningtjenesten Flyktningtjenesten i Jevnaker 
kommune arbeider med bosetting av 
nyankomne flyktninger og har ansvar 
for introduksjonsprogrammet 
gjennom introduksjonsloven. 
 
Avdelingen har et koordinerende 
ansvar for alle fremmedspråklige som 
kommer til kommunen og vi kan 
hjelpe deg med å komme i kontakt 
med rett person i kommunen. 

Alle Marthe Øhren 

LOS Ungdom/barn i alder 11-24 år som 
står utenfor, eller står i fare for å 
havne utenfor skole eller arbeid skal 
få ekstra støtte for å bedre sin 
tilknytning til skole, arbeid eller annen 
hensiktsmessig aktivitet. Los skal 
bidra til at hjelpen som gis er helhetlig 
og tilrettelagt i tett samarbeid med 
ungdommen selv, foresatte, skole og 
andre virksomheter/tjenester.  
 

Alle Kari Hoel 
48405218 
 
 

SLT koordinator 
 

En SLT-koordinator har ansvaret for å 
koordinere behov og ressurser. (SLT = 
samordning av lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeid) 
Man skal fungere som et bindeledd, 
pådriver og inspirator i nettverket. 
Den viktigste oppgaven er å jobbe på 
tvers av fag, tjenesteområder og 

Alle Turid Briskelund 



sektorer. SLT-koordinatoren er 
ansvarlig for å sørge for framdrift og 
samordning i arbeidet.  

Krise og kompetansesenter Tilbyr en betjent døgnåpen 
krisetelefon, samtaler på senteret, 
midlertidig botilbud for kvinner, menn 
og barn, oppfølgingssamtaler, 
nettverksgrupper og gratis 
advokathjelp for alle som har vært 
utsatt for vold eller trusler om vold i 
nære relasjoner 

Alle Ringerike krise og kompetansesenter 
Telefon 32 17 06 90 
E-post 
krisesenteret@ringerike.kommune.no 
Besøksadresse: Hov Allé 32, 3515 
Hønefoss 
Postadresse: Postboks 1193 Flattum 

Kommuneoverlege  Leder i enhetene 
Kommunepsykolog 
Oppvekstkoordinator 
Kommunalsjef 

Marthe Amanda Ottersen Bergli 

Veileder kompetanseløftet 
spesialpedagogikk og desentralisert 
kompetanseordning  
HINN 

 Oppvekstkoordinator 
Barnefaglig rådgiver 
Kommunalsjef 

Finn Roger Sjøseth 
 
Ingrid Jakobsen 
481 25 150 

Veileder Autisme-prosjekt  Oppvekstkoordinator 
Kommunalsjef 

Jørn Isaksen 
484 78 075 
 

Statped 
 

 Alle kan søke generelle råd på telefon 
eller chat  
 
Ved individsaker: Foresatte + PP 
tjeneste 

https://www.statped.no/spor-oss/  
 
 

BUP  Foresatte 
PPT eller styrer/skoleleder ved 
samtykke i individsaker 
 
Fagleder PPT, kommunepsykolog, 
virksomhetsleder familiens hus i 
systemarbeid (inntaksmøter) 

Vestre Viken Ringerike 
 
Sykehuset Innlandet, avd Gran 

 

https://www.statped.no/spor-oss/

