
BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats 

• Bakgrunn
• Hva er BTI 
• Hovedmål
• Arbeidsprosessen
• Betydningen av nivå 0, 

engasjementet til de som ser 
barna til daglig 

• BTI i sør  



Begrunnelse og organisering  

• Helsetilsynets rapport 2008 konkluderer 
med at det er svært alvorlig at det svikter i 
kommunenes tilrettelegging, samordning 
og oppfølging både når det gjelder å fange 
opp, utrede og følge opp de enkelte barna. 

• I 90 av 114 kommuner var det brudd på 
regelverket

• BTI i Danmark 
• Norske pilotkommuner/nøkkelkommuner
• Sentral arbeidsgruppe med representanter 

for alle KoRus, ledet av Helsedirektoratet 



NOU 2017: 12
Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har 

vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og 
omsorgssvikt

• Innblikket vi har fått i 
disse barnas situasjon, 
har gjort et dypt 
inntrykk. Det ble klart for 
oss at et så teknisk ord 
som «systemsvikt» ikke 
var dekkende. Dette 
handler først og fremst 
om svik mot barn.

• Ann-Kristin Olsen, juni 2017 



Hovedmål 
• Tidlig intervensjon gravide, 

barn og unge som trenger 
ekstra oppmerksomhet/det er 
knyttet bekymring til 

• Brukermedvirkning –
barn/unge og foreldre

• Koordinering av tjenester, 
oppfølging uten brudd 



Brukermedvirkning barn og unge  

• Grunnloven § 104.Barn har krav på 
respekt for sitt menneskeverd. De har 
rett til å bli hørt i spørsmål som 
gjelder dem selv, og deres mening 
skal tillegges vekt i 
overensstemmelse med deres alder 
og utvikling.

• Ved handlinger og avgjørelser som 
berører barn, skal barnets beste være 
et grunnleggende hensyn.

• Barn har rett til vern om sin personlige 
integritet. 



Handlingsveiledere og stafettlogg



Beslutning
s-trinn

Evaluerings
-trinn

Tiltaks-
trinn

Planlegging
s-trinn

Oppstarts-
trinn

.





Hva: Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1 (interne tiltak) og vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i 
andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester. 
Hvordan: Evaluering bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste. Rapporteres i Stafettloggen.
Hvem: A: Alle medarbeidere. B: Utvalgte medarbeidere. C: Leder/lederforum. 
Verktøy: 1) Stafettloggen

Hva: Iverksetting av eller vedtak om bruk av lokale tiltak. Dette kan inkludere bruk av tiltak fra eksterne samarbeidspartnere inn på eller i 
tilknytning til aktuell arena/basisarenaen. 
Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelsen. 
Hvem: Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i hjelpetjenester
Verktøy: 1) Tiltaksoversikten

Hva: «Planlegging, gjennomføring og evaluering av møte med foresatte/barn/ungdom» inneholder følgende oppgaver: a) drøfting av 
grunnlagsinformasjon (skape felles virkelighetsforståelse), b) planlegge aktuelle tiltak, c) evaluere beslutningsprosessen. 
Hvordan: Møtet gjennomføres etter intern mal.  Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte 
(problemforståelse og utforming av tiltak). Stafettlogg opprettes. Nytt møte avtales.
Hvem: Den som holder i saken og evt leder. Tjenesteenhet i samråd og samarbeid med foresatte/barn/ungdom avgjør hvem som skal delta i et 
slikt møte
Verktøy: 1) Den nødvendige samtalen 2) Mal for møtet 3) Samtykkeskjema 

Hva: Med definering av problemstilling menes gjennomgang av indikasjonene på bekymring (bekrefting eller avkrefting av indikasjoner) og der 
det utledes forslag eller hypoteser om årsaksfaktorer, eventuelt tiltak som kan iverksettes. Dette inngår som grunnlagsinformasjon i neste 
møte med foresatte.   
Hvordan: Mal for konkretisering av problemstilling, mulige årsaker og eventuelle forslag til tiltak. 
Hvem: Den som har meldt undringen, evt i samarbeid med kollega eller leder. Avh av tjenestested.
Verktøy: 1) Mal for konkretisering av problemstilling

Hva: Beslutning om: 1) avslutte eller fortsette tiltak, 2) eventuelt fortsette individuelt- eller systemtiltak på nivå 1 eller fortsette til 2 eller 3. 
Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye 
tjenester eller saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 2. Ved overføring til nivå 2 vurderes: a) om det er behov for tverrfaglige 
beslutninger der det involveres flere tjenester i beslutningen, og/eller: b) om flere tjenester kan ha et relevant tjenestetilbud.
Hvordan: Beslutningsprosedyren bør formaliseres og involvere enten faggruppe og/eller ledelse og foresatte/barnet/ungdommen.
Hvem: Beslutning fattes av fagansvarlig og/eller ledelse
Verktøy: 1) Stafettloggen 2) Mal for beslutningsprosedyre

Redigerbar



Barnets logg og stafettholder 



BTI prosess 
Start – vi rydder i egne skap 





Prosessen 
• Forankring
• Etablering av prosjektgruppe og 

styringsgruppe/arbeidsgruppper
• 0 punktsmåling, v/KoRus
• Utarbeiding av handlingsveiledere, avtaler 

angående logg, 
• Utprøving i enheter 
• Implementering/kompetanseheving/inn i vanlig 

drift 





Nivå 0 – fra undring til tiltak   



Familien som hoppet direkte  til nivå 3

Brukernavn
Presentasjonsnotater
115 poeng (95 livsfare) 



Undring  - tegn og signaler 

• Ukonsentrerte – faller ut av 
undervisningen

• De glemmer ting
• De har ikke med seg riktige 

bøker hjem
• Vimsete
• Sønnen min har mye vondt i 

magen 
• Vi var alle redde 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg trodde jeg var dum som en spade – du er mer intelligent enn meg



Del bekymring med foreldre og barn – vis  at 
du vil dem vel og at dere er på samme lag    

«Jeg skulle ønske at de 
hadde hjulpet meg med 
å ta det opp  – men jeg 
forsto at de ville meg og 
barna  vel – alle er ikke 
sånn»



«Jeg må vite at dere vil meg vell»
På samme lag – med felles mål    

• Redd for å miste 
kontakten

• Redd for å stå alene
• Vet ikke hvordan jeg 

skal handle



BTI i region sør/Agder 

Skien - pilot, Nøtterøy/Tjøme, 
Porsgrunn, Siljan, Bamble, 
Notodden/Hjartdal,

Agder: 
Risør, Åmli,
Listerkommunene: Flekkefjord,                             
Farsund, Sirdal, Lyngdal, Kvinesdal 

Folkehelseprogrammet i Agder 

Regionalt samarbeid RVTS,  R-bup
og KoRUs Sør – regionalt team 



Du finner mer informasjon her
http://www.korus-sor.no/utviklingsprogram/bedre-tverrfaglig-innsats

http://www.korus-sor.no/utviklingsprogram/bedre-tverrfaglig-innsats

	BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats 
	Begrunnelse og organisering  
	NOU 2017: 12�Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt�
	Hovedmål 
	Brukermedvirkning barn og unge  
	Handlingsveiledere og stafettlogg
	 
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Barnets logg og stafettholder 
	BTI prosess �Start – vi rydder i egne skap 
	Lysbildenummer 12
	Prosessen 
	Lysbildenummer 14
	Nivå 0 – fra undring til tiltak   
	Familien som hoppet direkte  til nivå 3
	Undring  - tegn og signaler 
	Del bekymring med foreldre og barn – vis  at du vil dem vel og at dere er på samme lag    
	«Jeg må vite at dere vil meg vell»�På samme lag – med felles mål    
	BTI i region sør/Agder 
	Du finner mer informasjon her� http://www.korus-sor.no/utviklingsprogram/bedre-tverrfaglig-innsats�

