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BTS- bedre tverrfaglig samhandling. Samhandlingsmodell for barn og unge i Strand
Orientering om prosjektarbeidet så langt
Strand kommune mottok i desember 2019 1 million kroner fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir) til prosjektarbeid med systematisk identifikasjon og oppfølging av
utsatte barn og unge. Målet med BTS-prosjektet er å gjøre våre tjenester til barn og unge
enda bedre, vi skal bli bedre på å se, følge opp og samarbeide på tvers av tjenestene i vårt
arbeid med barn og unge. KoRus Vest Stavanger (Kompetansesenter Rus) veileder oss i
prosjektarbeidet.
Oppdraget er å utforme en samhandlingsmodell som sikrer helhetlig, tidlig og koordinert
innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymring eller undring til. Modellen skal
være på tre nivåer:
Kommunenivå: Hvordan vi arbeider med sårbare barn og unge i Strand på øverste
nivå for administrativ og politisk ledelse.
Tjenestenivå: Hvordan vi arbeider med sårbare barn og unge på ledernivå i tjenester
og mellom tjenester.
Individnivå: Hvordan den enkelte ansatte arbeider i møte med barn og deres familier.
I Strand kommune har denne modellen fått navnet BTS-modellen. BTS står for Bedre
Tverrfaglig Samhandling. Her er lenke til BTS-modellen slik den ser ut så langt i
prosjektarbeidet: BTS-Modellen - Strand kommune
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Prosjektorganisasjonen består av en styringsgruppe og en arbeidsgruppe:

En sentral del av BTS-modellen er handlingsveilederen som er en del av individnivået –
ansattes møte med brukerne. Vi har valgt å bruke BTI-veilederen, bedre tverrfaglig innsatsveilederen. BTI-veilederen er en handlingsveileder der målet er å vise ansatte hvordan de
skal gå fra bekymring og uro for et barn/ungdom/familie til handling. BTI-veilederen skal i
tillegg beskrive ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenestene og sikre kontinuitet i
oppfølging av barnet/ungdommen/familien dersom det konstateres at det er behov for
kommunens hjelpeapparat. Viktige stikkord knyttet til BTI-veilederen er tidlig innsats,
samordnede tjenester og brukermedvirkning.
Veilederen er utviklet i Danmark og tilpasset norske forhold (les gjerne mer her: Hva er BTI?
- Tidlig Innsats (forebygging.no). Strand deltar jevnlig i BTI-nettverk sammen med andre
kommuner som arbeider etter samme veileder i Rogaland. Under er bilde av forsiden til BTIveilederen:
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Vi er godt i gang med prosjektet og utvikling av BTS-modellen nå 1 ½ år inn i
prosjektperioden som går over 2 år fra desember 2019 - desember 2021. Under følger noe
av det vi har gjennomført så langt i prosjektperioden:


Innledende forankring og informasjon om prosjektarbeidet ut til virksomhetene i
kommunen og til politikere (prosjektet ble blant annet presentert i Levekårsutvalget
15.09.20)



Kartlegging av kommunes tjenester:
Vi har både gjennomført en kartlegging av våre tjenester på områdene innad i
kommunen og fått bistand fra KoRus Vest Stavanger til gjennomføring av BTIundersøkelsen. BTI-undersøkelsen ble sendt ut til alle i Strand som arbeider direkte
eller indirekte med barn og unge i desember 2020. Undersøkelsen tar for seg
ansattes egenvurdering knyttet til identifikasjon og oppfølging av sårbare barn og
unge i tillegg til rutiner for bekymring til handling og samarbeid på tvers av tjenestene.
Med andre ord sier undersøkelsen noe hva vi i Strand er gode på i arbeidet med barn
og unge og hva vi kan bli bedre på. KoRus presenterte resultatene til alle
virksomhetslederne i februar. Hovedfunnet er at vi har mange gode interne ressurser
som vi kan bli bedre på å benytte, slik som PPT, familiens hus og barneverntjenesten.
I tillegg ser vi et generelt kompetansehevingspotensial knyttet til barn som pårørende
til voksne med ulike utfordringer (rus, psykiske lidelser, levekårsutfordringer). På dette
området vil KoRus bistå oss med et opplæringsprogram.



Utvikle BTI-veileder tilpasset Strand kommune:
Strand kommune har kjøpt inn Zpirit AS’ digitale løsning på BTI-veileder (se bilde
lenger oppe i saken). Denne løsningen har Zpirit utviklet i samarbeid med
kommunene Bømlo, Fitjar og Stord og den brukes så langt av 35 kommuner rundt om
i landet. Arbeidsgruppa har videreutviklet Zpirits løsninger slik at BTI-veilederen er
tilpasset Strand kommune og vår situasjon. Arbeidsgruppa ferdigstilte sitt førsteutkast
til BTI-veileder i desember 2020. I mars 2021 ble over 30 ansatte i virksomheter
under kommunalområdene opplæring, levekår og omsorg invitert til en workshop der
målet var å teste ut BTI-veilederen i praksis og finne ut hva som fungerer og hva som
må rettes på. Arbeidsgruppa fikk mange gode innspill fra de ansatte som deltok på
workshopen og har innarbeidet de i BTI-veilederen. Her er lenke til Strand kommunes
BTI-veileder: Strand – BTI – Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge i Strand
kommune (bedreinnsats.no)



Utvikle kommune- og tjenestenivå i BTS-modellen:
BTS- tjeneste handler om virksomhetene som tilbyr tjenester til barn og unge i Strand
og samhandlingen mellom dem. BTS-tjeneste viser hvilke samhandlingsarenaer vi
har mellom virksomhetene, hvilke tjenester og tiltak vi har til barn og unge, rutiner og
verktøy for samhandling mellom tjenestene og brukermedvirkning.
BTS-kommune handler om øverste administrative og politiske ledelse. BTS-kommune
peker på hva vi som kommune overordnet mener er en god oppvekst. Under BTSkommune ligger oversikt over kommunale planer og nasjonale satsinger som
omhandler gravide, barn og unge som Strand kommune arbeider etter. I tillegg er det
en oversikt over tverrfaglige samhandlingsarenaer på øverste nivå i kommunen,
prosjekter, samarbeidsavtaler og medvirkning.



Brukermedvirkning:
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Brukermedvirkning er en sentral del av BTS-prosjektet og vi sikrer dette på flere
forskjellige måter:
1.

2.
3.
4.
5.

Unge som har erfart å motta hjelp fra flere tjenester i kommunen samtidig forteller sin
historie – rekruttert ungdom fra barneverntjenesten og NAV Strand – gjennomføres
våren 2021
Foresatte til barn som har mottatt hjelp fra flere tjenester samtidig skriver «Min historie
som foresatt i Strand kommune» - gjennomføres våren 2021
Presentasjon og høringsrunde av BTI-veilederen i FAU og SU (barnehager)
planlegges høsten 2021
Politisk sak til ungdomsrådet – planlegges høsten 2021
Legge ut BTS-modellen og BTI-veilederen for høring på kommunens hjemmeside –
planlegges høsten 2021

Framdriftsplanen for prosjektet videre:
Høsten 2021 vil gå til pilotering av BTS-modellen med hovedvekt på BTI-veilederen. To
virksomheter vil få mulighet til å pilotere modellen og dermed bidra til å videreutvikle den og
gjøre den enda bedre.
I løpet av høsten vil det også komme en politisk sak til ungdomsrådet og levekårsutvalget om
BTS-modellen og måten vi arbeider med barn og unge på i Strand.
I desember 2021 skal det sluttrapporteres til Bufdir og det er samtidig mulig å søke om
ytterligere 500 000,- i ekstratilskudd til et implementeringsår. Strand kommune vil søke om et
slikt tilskudd.
I starten av 2022 er målet å gjennomføre en oppstartkonferanse for ansatte som arbeider
med barn og unge der BTS-modellen og BTI-veilederen vil være hovedtema. Etter denne
oppstartkonferansen skal BTS-modellen og BTI-veilederen rulles ut til alle virksomheter i
kommunen som arbeider med barn og unge. For mer informasjon om prosjektet og
fremdriften se her: BTS - Bedre tverrfaglig samhandling - Strand kommune
Med hilsen
Heidi Heimlund-Lahn
rådgiver
Opplæring og levekår
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.
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