
 
Kontaktinformasjon 

 
v/BUP poliklinikk Molde 

 
 

Åpningstid: 
 

Kl 08.00 – 15.30 
mandag – fredag 

 
 

Telefon: 
  

71 21 73 60 
 

 

Postadresse: 
 

BUP poliklinikk Molde  
Helse Møre og Romsdal 

 Postboks 1600 
 6026 Ålesund 

 
 

Besøksadresse: 
 

Knausensenteret  
Nøisomhedvg. 12 

6416 Molde 
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 Sped- og småbarnsteam 
  

  ved BUP poliklinikk Molde 

  

Informasjon til foreldre/foresatte 

 

 
                    www.colourbox.com 

 
 
 

Avdeling for psykisk helsevern 
 barn og unge  



 

Hvem er vi? 
 
Sped- og småbarnsteam er en del 
av tilbudet ved BUP Molde som ligger 
under Avdeling for psykisk helsevern 
barn og unge. 
  
Teamet utreder og gir oppfølging/ 
behandling når det gjelder ulike typer 
vansker hos barn i alderen 0-6 år 
(førskolealder), og er tverrfaglig 
sammensatt. 

 
Hva kan vi hjelpe med?  
 
- Vansker/bekymringer i graviditeten 
  når det gjelder forhold til barnet. 
- Barn som i større grad enn normalt  
  har vansker med søvn, mat og  
  regulering. 
- Forsinket utvikling.  
- Sosiale og følelsesmessige vansker. 
- Sinne, aggresjon og utagering.   
- Vansker med uro og konsentrasjon. 
- Traumer og /eller ulike former for  
  belastninger i miljøet.  
- Vansker når det gjelder kommunika- 
  sjon og samspill mellom barnet og  
  foreldre. 

 

 

 
                    www.colourbox.com 

 
 
Hva skjer etter henvisning? 
 
I første samtale går vi gjennom hva 
som er årsak til bekymring for barnet, 
og i samarbeid med foreldre lages det 
en plan for den videre utredningen.  
I videre samtale med foreldre går vi 
gjennom barnets utvikling og 
eventuelle forhold i familien som er av 
betydning. Vanligvis blir barnet i løpet 
av utredningen observert i barne-
hagen og sammen med foreldre.  
I undersøkelsen av barnets vansker 
og fungering brukes ofte tester og 
kartleggingsskjema. Som regel gjøres 
også en legeundersøkelse. 

 
Hva som tilbys av behandling,  
veiledning og opplæring avhenger av 
barnets vansker og foreldres ønsker.  
Det kan også gis veiledning til barne-
hage, da ofte i samarbeid med PPT.  
Hvis det er hensiktsmessig tilbys 
individuell oppfølging - samtaler/terapi 
med barnet. 
 
 

Hvem kan ta kontakt? 
 
Henvising til BUP kan sendes av 
fastlege/helsestasjonslege eller 
barneverntjenesten. Helsesøster og 
PPT er ofte med på å anbefale 
henvising, og gir råd og hjelp ved 
ønske eller behov for henvising.  
 
 

 
             www.colourbox.com 

http://www.colourbox.com/

