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HVA ER BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI)? 

Prosjekt BTI skal forbedre den tverrfaglige innsatsen i kommunen- til det 

beste for barn og unge. 

BTI er en belysende modell som skal være til hjelp for oppmerksomhet og 

tidlig intervensjon til barn og unge det er knyttet spesiell oppmerksomhet 

rundt. BTI skal hjelpe basis- og hjelpe tjeneste til å få et bedre samarbeid 

mellom tjenestene, til det beste for barnet. BTI skal redusere risiko og styrke 

beskyttelsesfaktorer rundt barn og unge. Foresatte skal involveres tidlige. De 

skal være gode samarbeidspartnere som også selv kan ta kontakt ved spesiell 

oppmerksomhet for eget barn.  

Hvorfor BTI 

Formålet er at vi skal få et felles systemisk opplegg og samarbeid til beste for 

barn og unge. Det skal bli et oversiktlig system og det skal være tilgjengelig 

både for ansatte og befolkningen. Bl.a. blir det opprettet en egen BTI-side på 

kommunen sine hjemmesider. 

Bidra til at barn og unge får nødvending hjelp så tidlig som mulig, for å 

forbedre vilkår for optimal utvikling. Sikre alle barn og unge en god oppvekst 

i kommunen ved å skape system der kommunen setter fokus på 1) tidlig 

innsats, 2) bedre samhandlene tjenester og 3) foresattes involvering. Dette er 

også pilarene i BTI. 

Hvordan skal man gjøre dette? 

Dette gjøres ved å utarbeide et skriftlig system, med fellesskjema og veiledere 

for oppmerksomhet og dokumentasjon for det som uroer oss. Avklare 

tydelige overganger mellom basistjenester, hjelpetjenester og samordne dette 

i en helhet i kommunen. Eksempler på skjema som skal inngå i 

handlingsveilederen: 

 Observasjonsskjema 

 Melding til Barnevernet 

 Møte-mal 

 Den nødvendige samtalen 

 

Det skal implementeres et IKT verktøy for samarbeid med foresatte og andre 

tjenester, som har til hensikt å gjøre dokumentasjon lettere tilgjengelig i 

samhandling. Dette er ikke avklart ennå hvordan dette blir. 

NØKKEL 
INFOMASJON 

Basistjeneste refererer til 

barnehage og skole; alle 

arenaer der barn ferdes til 

daglig. 

Hjelpetjeneste refererer til de 

som bistår basistjenestene 

med et tiltak eller tilbud. 

Det er Helsedirektoratet, 

Bufdir og Korus som har 

etablert BTI i 8 

pilotkommuner i Norge. 

Tromsø som nabo og Røros 

som liten kommune, har vært 

mest interessante for oss. 

Søk på BTI Tromsø eller 

Røros for mer informasjon 

om BTI i et senere stadie. 

 

 

 

 

BTI Logon 

 Tegn på mulig mistrivsel 

 Samtykkeskjema 

 Skala vedrørende barn og 

unge  



Utarbeides en handlingsveileder som beskriver strukturer, overganger og 

prosedyrer. Denne er til både ansatte og befolkningen. 

Hvor langt er vi kommet? 

Balsfjord kommune presenterer den første fagdagen i dag 22.11.16, etter 

oppstart av prosjektet BTI i Balsfjord kommune. Det er jobbet med å lage en 

oversikt av tiltak og tilbud som allerede eksisterer i Balsfjord. Det er også 

etablert kontakt med andre kommuner som har implementert BTI, for 

eksempel Røros kommune. 

 “Knowledge is having the right answer. 

Intellegence is asking the right question”  

STYRINGSGRUPPEN 

Det er rådmannsgruppen som sitter som styringsgruppe i dette prosjektet. Det er viktig at dette prosjektet har god 

forankring i kommunen. Det er også informert om BTI til politikere, ved formannskapet. 

PROSJEKTGRUPPEN 

Prosjektgruppen er bredt sammensatt og består av An-Magritt Asplund enhetsleder for Malangen barnehage, Anita Deilet 

enhetsleder for Nordkjosbotn barnehage, Marita Takvannsbukt enhetsleder Storsteinnes skole, Trude Bråthen enhetsleder 

for Nordkjosbotn skole, Lillian Pedersen rådgiver for skole og barnehage, Renate Brox fra PPT,  Birgit Iversen ledende 

helsesøster, Mona Karlsen psykisk helse barn og unge, Marie Sagelv Utmo barnevernsleder, Lisa Friborg enhetsleder for 

helse og barnevern, Rigmor Hamnvik enhetsleder psykisk helse, rus og ReHabilitering og Cathrine Larsen Svihus 

prosjektarbeider i BTI og psykisk helsearbeid.  

ARBEIDSGRUPPEN OG SPØRSMÅL 

Får å ivareta prosessen i prosjektet er det en arbeidsgruppe, denne består av Lillian Pedersen, Rigmor Hamnvik og 

Cathrine Larsen Svihus. Har du noen spørsmål kan du kontakte Cathrine Larsen Svihus på 40 42 75 29/77 72 21 68 eller 

epost cathrine.larsen.svihus@balsfjord.kommune.no  

BARNEKONVENSJONEN  

Barnekonvensjonen er grunnleggende når man jobber med barn. BTI som modell forankrer barnekonvensjonen nr. 3, 12 

og 13 inn i et system. 

3) Til barnets beste. Ved handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal barnets beste 

være er grunnleggende hensyn. Staten skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorg eller 

beskyttelsen av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og 

kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn. 

12) Å si sin mening og bli hørt. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal 

tillegges vekt 

13) Få og gi informasjon. Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av alle 

slag og på alle måter 
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