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Kommunenivå

Etatsnivå

Individnivå

Hvordan henger arbeidet man 
gjør for tidlig identifikasjon og 
oppfølging av utsatte barn og 
unge sammen i kommunen?

Handlingsveileder for den 
enkelte ansatt
Råd til voksne 
Råd til barn/unge

Strukturer for samarbeid
Tiltaksoversikt etc.

Statlige føringer
Kommunale planer

Brukermedvirkning
Dokumentasjon
Evaluering



Hvordan gå fra bekymring til handling?

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Nivå 0

Tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester

Innsats innenfor hver enkelt tjeneste

Tverrfaglig samarbeid mellom to tjenester

Avklar om det er grunn til bekymring

BTI Bedre 
Tverrfaglig 
Innsats Agder -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo


Undring / bekymring

Konkretiser
undring / bekymring

Del undring/ 
bekymring

Avklar undring / 
bekymring 

Avslutt

Nivå 0 Nivå 1

Møte med foreldre / 
den unge

Beskriv målet 
og innsatsen

Gjennomfør innsatsen

Evaluer innsatsen

Avklar om innsatsen
skal endres, videreføres 

eller avsluttes

Etabler kontakt med 
annen tjeneste

Planlegg gjennomføring 
og evaluering av 

innsatsen(e)

Gjennomfør 
innsatsen(e)

Evaluer innsatsen(e)

Avklar om innsatsen(e) 
skal endres, videreføres 

eller avsluttes

Nivå 2

Etabler kontakt mellom 
relevante tjenester

Tverrfaglig møte 

Koordiner og 
gjennomfør innsatsen(e) 

Evaluer innsatsen(e)

Avklar om innsatsen(e) 
skal endres, videreføres 

eller avsluttes

Nivå 3



Nr

Mål: 

Barna vi er bekymret for 

skal fanges opp, tidlig!

Systematisere det gode arbeidet 

som gjøres i kommunen

Hindre at hjelp og samarbeid er 

personavhengig





 kartlegging 
av ansattes 
kompetanse

Hvordan står det til i kommunen?





Nå 9 kommuner i Møre 
og Romsdal som 
arbeider med en slik 
samhandlingsmodell og 
en BTI-
handlingsveileder til 
grunn



• Se for mer informasjon om BTI-modellen, tilskuddsordning og kart over kommuner i 

Norge som jobber etter dette rammeverket her: 

 Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (bufdir.no)

 Bedre Tverrfaglig Innsats - tidliginnsats.forebygging.no

 Kontakt gjerne oss i KORUS for spørsmål om oppfølging knyttet til modellutvikling for bedre 

tverrfaglig innsats- og samarbeid

 annika.linge.hessen@stolav.no

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Tilskudd_til_systematisk_identifikasjon_og_oppflg/
https://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/
mailto:annika.linge.hessen@stolav.no

