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For mange barn og familier har de siste ukene vært ekstra krevende. Det har vært en 
annerledes tid en stund, men vi har hatt møter i styringsgruppe BTI under 
koronakrisetiden. Her har vi hatt særlig fokus på barn som trenger hjelp og støtte.  
Det har vært kommunisert ut at vi heller skal ta en kontakt for mye til disse 
barna/elevene/familien enn en for lite. 
 
Spesielle tider som denne gjør ikke at BTI-arbeidet blir satt ut/på vent. Ikke minst i disse tider 
er det behov for godt tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene.  Fra mitt ståsted har dette 
fungert godt.  
 
Gjennom BTI-arbeidet som nå ha pågått en tid, er ansatte fra ulike tjenester blitt bedre kjent, 
og det gjør det lettere å ta kontakt og få kontakt med de rette personene til å være der for de 
som trenger oppfølging. Vi har bygd tillit og samhandlingskompetanse i rolige tider, og nå 
når vi har gått inn i en krise, trekker vi veksler på dette. 
 
Koronakrisen er langt fra over. Nå er barnehagene i gang, og skolene starter gradvis opp fra 
mandag 27. april. Da vender også andre tjenester tilbake til mer normale forhold, jfr nasjonal 
veileder covid-19: Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal følge basale 
smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp 
ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. 
 
Lykke til videre med det viktige arbeidet dere gjør for å sikre at barn og unge får en trygg 
oppvekst, og at de har det bra både hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden! 
 
Hilsen Roar 
 

BTI-TEAM STARTER OPP IGJEN 
Nå som skoler og barnehager åpner, vil også BTI-team gjennomføre forsamtaler og tverrfaglige 
møter. Smittevernhensyn tilsier imidlertid at vi gjør noen tilpasninger.  

• Forsamtaler med stafettholder, foreldre og BTI-teamleder gjennomføres ved fysisk møte 
eller via Teams når det er mulig. Her planlegger vi hvem som skal inviteres.  

• Hvis barnet har tiltak i barnevernstjenesten, er det saksbehandler som er stafettholder.   
• En medarbeider som barnet/ ungdommen kjenner og har tillit til, snakker med barnet i 

forkant av BTI-team og får rollen som barnets tillitsperson. Bruk gjerne 
dette samtalekartet for å få fram barnets opplevelser og meninger   

• Møtet i BTI-team avholdes ved at vi møtes på et stort møterom, evt. i kombinasjon med 
at noen deltar via Teams. Vi reduserer antall deltakere så mye som mulig.   

• Vi evaluerer tiltakene etter 2- 4 måneder (varierer fra sak til sak).   
 
Dersom stengte skoler/ barnehager, sommerferie etc. gjør at planlagte tiltak ikke gjennomføres, 
venter vi med evaluering til tiltakene faktisk er gjennomført og det er mulig å evaluere effekt i 
forhold til målene vi har satt. Les mer om BTI-team 

    
 

https://www.arendal.kommune.no/bti/_f/p17/if923f487-0849-47b4-af3e-b689580f39ec/arbeidsduk_samtalekart_barn.pdf
https://www.arendal.kommune.no/bti/samarbeidsarenaer/bti-team/


Når kontakter vi BTI-team?   
BTI-teamlederne får flere spørsmål om BTI-team skal benyttes i alle saker hvor tre eller flere 
tjenester samarbeider. Vi ønsker å presisere at hvis det allerede er etablert et velfungerende 
tverrfaglig samarbeid, trenger dere ikke kontakte BTI-team.  
Derimot kan BTI-team være en vei å gå hvis:     

o Tiltakene ikke har ønsket effekt og dere opplever å stå fast  
o Samarbeidet med tjenestene som trengs for å løse utfordringene fungerer dårlig.   
o Familiene ønsker å samarbeide med tjenestene - BTI-team er et frivillig tilbud!  

Vi har gjort endringer i handlingsveileder BTI for å gjøre overgangen fra nivå 2 til nivå 3 i BTI-
modellen klarere. 
  

KONTAKTINFO BTI-TEAM 
 
BTI-team 0-6 år 
Britt M. Hansen  Tlf. 488 82 208 
 
BTI-team vest 
Lætif Akber Tlf. 950 00 564 
 
BTI-team sentrum 
Nadja W Johannesen Tlf. 990 80 859 
til BTI-team finnes her:  
BTI-team øst 
Cathrine Bringsverd Tlf. 474 51 306 
 

Vi finner veien sammen!  
 
Kontakt gjerne leder for ditt BTI-team for å 
drøfte hva som er lurt å gjøre i enkeltsaker.   
 
 
Gi tilbakemelding til BTI-leder 
 Elisabeth Nærestad  
om spørsmål knyttet til handlingsveilederen.  
 

 

GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE FOR Å LYKKES MED TVERRFAGLIG INNSATS 
Gjennom vår egen BTI-undersøkelse og forskning fra 0-24-samarbeidet har vi definert hvilken 
kunnskap det er viktig at alle som jobber med barn og unge har:  

1. Hvorfor er Arendal kommune opptatt av bedre tverrfaglig innsats (BTI)  
- og hva er BTI-modellen? 

2. Tilbud og tjenester for barn, unge, foresatte og gravide i Arendal 
3. Handlingsveileder BTI og tilhørende verktøy  
4. Å snakke med barn, ungdom, foresatte og gravide om det som er vanskelig 
5. Taushetsplikt og samtykke 
6. Hvordan forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge 

 
På BTI-siden finnes nå en egen boks som heter KOMPETANSE OG OPPLÆRING. Her kan 
medarbeidere sette seg inn i de ulike temaene – og fordype seg i nettbaserte ressurser.   
BTI-kontaktene i hver tjeneste har sammen med leder et særlig ansvar for å implementere BTI 
på sin arbeidsplass.  
 

SAMTYKKE ER EN FORUTSETNING FOR 
TVERRFAGLIG INNSATS 
 
En samtykkeerklæring er et viktig og nyttig 
verktøy for å kunne jobbe tverrfaglig og gi best 
mulig oppfølging. Taushetsplikt er ikke til hinder 
for at opplysninger gjøres kjent for andre når 
den som har krav på taushet samtykker. For at 
et samtykke skal være gyldig, må det være 
informert, frivillig og skriftlig. 
 
Arendal kommune har et felles samtykkeskjema 
som skal brukes i alle saker som krever 
tverrfaglig innsats. Vi har også en veiledning 
som vi anbefaler alle ansatte å bruke. 
   

https://www.arendal.kommune.no/bti/handlingsveileder-bti/
mailto:Britt.M.Hansen@arendal.kommune.no
mailto:akber.l@arendal.kommune.no
mailto:Nadja.Wang.Johannesen@arendal.kommune.no
mailto:Cathrine.Bringsverd@arendal.kommune.no
mailto:%20Elisabeth.Naerestad@arendal.kommune.no
https://www.arendal.kommune.no/bti/kompetanse-og-opplaring/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/samtykkeskjema-tverrfaglig-samarbeid/


 
 

EVALUERING AV BTI-ARBEIDET PÅ AGDER 
PWC har levert en rapport om evaluering av BTI-innsatsen på Agder 
De største endringene som trekkes frem som følge av BTI foreløpig er: 

• Endret arbeidsmåte på nivå 0: Det gjøres grundigere vurderinger av uroen på enheten før 
saken tas videre til andre, for eksempel ved bruk av undringsnotat 

• Bevissthet (og nysgjerrighet) om andre tjenester 
• Brukermedvirkning - vi har bruker i større grad i fokus enn tidligere både gjennom bruk av 

verktøy som maler, skjema og i møter med bruker 
• Deling av informasjon/dokumentasjon - bruk av samtykke 

PWC peker på hva som kreves videre:  
• Planmessig arbeid og tilstrekkelig tid satt av til implementeringsarbeidet, 
• Fortsatt kompetanseheving og øvelse/praktisk bruk av verktøy. 

 
I Arendal er det mange tilbakemeldinger på at handlingsveilederen er god og gir en god steg-for 
steg beskrivelse av hvordan vi går fram. Utfordringene de fleste peker på er å få nok tid til å jobbe 
med den. Flere peker på behov for mer samhandlingskompetanse og informasjonsdeling mellom 
relevante tjenester – samhandlingskulturen oppleves fortsatt ikke som god nok.  

 
 

Vet du at vi har et tidslinje for BTI-arbeidet som oppdateres jevnlig med nyheter?  
 
Har du spørsmål, innspill eller gode idéer -  kontakt BTI-leder Elisabeth Nærestad  

 

 

 

www.arendal.kommune/bti 

 

https://www.arendal.kommune.no/bti/tidslinje-for-bti-arbeidet/
mailto:Elisabeth.naerestad@arendal.kommune.no
http://www.arendal.kommune/bti
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