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Målet med 
møtet i dag:

- Dere vet hva BTI er
- Dere har fått

informasjon om plan 
for implementering
av BTI I Ås

- Vi har snakket om 
spørsmål, innspill, 
erfaringer dere har 
knyttet til tidlig
innsats og tverrfaglig
samarbeid



Bakgrunn
• Flere kommunestyrevedtak som underbygger 

behovet for en helhetlig plan for tiltak som retter 
seg mot barn, unge og deres familier

• Nasjonale føringer om å ha tidlig innsats

• Kartlegginger og prosjektarbeid har vist at det er   
behov for styrket samhandling og koordinering av 
arbeidet med barn og unge

• Krevende innsparingskrav gjør det nødvendig å 
jobbe smart og legge tilbudet på et så lavt og 
forsvarlig nivå som mulig. 



Nasjonale føringer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nasjonal faglig retningslinje: 7 anbefalinger- 3 komm.ansvar i tidlig oppdagelse, og 4 til ansattes ansvar fra kunnskap til handling.St meld 6: 3 første årene i et barns liv er hjernen på sitt mest formbare, avgjørende for videre utvikling og læring. , laget rundt barnet, 



Valg av 
samhandlingsmodell

• Ås kommune mener at 
samhandlingsmodellen BTI vil være et 
viktig hjelpemiddel til å gjøre innsatsen 
overfor barn, unge og familier mer 
helhetlig og koordinert.

• Ås kommune har søkt og fått innvilget kr 
1 000 000 fra bufdir./helsedir. for å 
implementere modellen.



BTI MÅL og 
MENING • Målgruppe: gravide, 

barn, unge og foreldre 
som har en uro eller det 
er knyttet en uro til.

• Målsetting: 
Kvalitetssikre helhetlig 
og koordinert innsats 
uten oppfølgingsbrudd.

Bidra til tidlig 
innsats

Samordning av 
tjenestene

Medvirkning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
0-18 år



Samhandlingsmodellen 
BTI

- Samhandlingsmodell på fire 
nivåer

- Handlingsveileder (e)
- Verktøy 

- Koordineringsansvaret 
- Ansattes kompetanse 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
5 områder det skal jobbes på!-Samhandlingsmodell på 4 nivåer ( se neste bilde puslespillbrikke ill.) ikke sikkert vi skal ha 4 nivåer her, men de drøftingene har vi ikke hatt enda….Handlingsveileder (e) utdyper trinnene HVA skal gjøres, HVORDAN skal det gjøres, HVEM skal gjøre det, innenfor de ulike nivåene. Oppskriften –hvordan vi går frem. Kan vi tenke at vi har handlingsveiledere for barn/ ungdom – voksne- ansatte.Verktøy eller rutiner, beskriver mer spesifikke metoder eller rutiner til bruk i den daglige praksisen f.eks.møtemal, samtykkeskjema eller lignende.Stafettlogg og stafettholder( ment for å beskrive den som har koordineringsansvaret og stafettlogg er en logg som følger bruker uavhengig av tjenestestedAnsattes kompetanse- forståelse og kunnskap om BTI, slik at man har nok for å kunne bruke modellen og utføre oppgaver i tråd med den strukturen vi har besluttet å bruke. Også kompetanse ifht tidlig innsats , hvordan oppdager jeg osv.



Samhandlingsmodellen
på 4 nivåer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NB-Denne figuren hvor puslespillbrikkene er brukt er det en måte å illustrere det på.4 Nivåer, beskriver handlingsforløpet knyttet til det vi kjenner som enkeltsakerNivå 0 og 1- TIDLIG INNSATSNivå 2 og 3 – Tverrfaglige samarbeidetBlå brikken på siden: koordineringsansvaret og illustrerer at nivåene må henge sammen.



BTI- handlingsveileder



Verktøy( eksempler!)
• Skala for uro- barn, ungdom, foreldre
• Skjema risiko/ beskyttelses-faktorer
• Refleksjonskjema over undring
• Samtykkeskjema
• Mal for invitasjon til samarbeidsmøte
• Møtemal
• Forberedelse og gjennomføring av 

møter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ment som eksempler! Hva trenger dere , vi her i ÅS? Dette har dere helt sikkert mye av fra før også! 



Koordineringsansvaret
• Stafettlogg:

• Formålet- gir familiene oversikt over 
hjelpetilbudet, avklarer roller og ansvar, 
legge til rette for medvirkning og 
helhetlig oppfølging, samt hindre 
oppfølgingsbrudd

• Stafettholder :
• En av de nærmeste aktørene i 

innsatsen rundt barnet. En god relasjon 
til barnet og familien.(Barnehage, 
helsestasjonen)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den blå brikka på illustrasjonen…Hvem er det mest hensiktemessig at holder ( altså ikke slipper) så brudd oppstår….Logg- en avtale rundt innsatsen til barnet, gir oversikt over ulike aktører som er inne, hva de gjør (Tiltakene) og evaluering av de. Finnes digitaleverktøy 



Ansattes kompetanse

Hva har vi?
Hva trenger vi mer av?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samarbeid med kompetansesentre- lage en plan for det. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid



Det noen har ansvaret for…….
https://vimeo.com/323153286

https://vimeo.com/323153286


Det noen har ansvar 
for……

• Hva ble dere opptatt av etter å ha 
sett denne filmen?

• Når dere har sett filmen hva av det 
som kommer frem her kjenner dere 
dere igjen i?

• Hva trenger dere?
• Hvordan vil dere beskrive at kulturen 

for å ta opp ting / undre seg/ be om 
hjelp/ innspill er hos dere?



Høsten 2020
• Informasjonsarbeid
• Digitalisering
• Dialog med ulike 

grupper som 
representerer 
målgruppen; barn og 
unges 
kommunestyre,ungd
omsrådet, andre 
kommunale råd. 
Sikre 
innbyggerdialog.

• Etablere 
arbeidsgruppe

• Dialog i enhetene-
fokus på ansatte

• Inviterer meg ut til å 
delta på møter på 
skolene, i 
barnhagene og i 
enhetene.

• To hensikter:dele
informasjon om hva 
BTI er og dialog og 
innspill til hvordan vi 
skal lage en god 
modell her i Ås.



BTI modellen:
• Til hjelp for alle 

ansatte for å gi 
trygghet til å 
handle

• Bidrar med en 
felles 
samarbeidskultur

• Bidrar med et felles 
språk

• For innbyggere i 
Ås- trygghet i det å 
vite hva som skjer, 
åpenhet

• Oppdatert og 
tilgjengelig 
informasjon om 
tjenestetilbud og 
retningslinjer for 
samarbeid

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nivåene i modellen hjelper oss som ansatte videre.Helsedirektoratets nasjonal faglige retningslinje : Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge fra des2019 trekker frem 3 barrierer ansatte særlig rapporter om som gjør at de ikke handler når de er bekymret: - redd for å stå alene, manglende rutiner, vanskelig å vite hvordan de skal handle. Kompetanseheving for ansatte



Alle tilbakemeldinger er velkomne!

• Stine Bjerke Windt
• Tlf : 959 39 675
• Mail:stine.windt@as.kom

mune.no
• Teamsmøter
• Kommer ut til ansatte i 

enhetene
• Kontorplass på rådhuset



Noen løser lite
Det er sammen vi kan gjøre mye
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