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Om BTI:    

Betre tverrfagleg innsats (BTI) er ein samhandlingsmodell som rettar seg mot barn/unge og familiane deira som 

ein er bekymra for. Gjennom samhandlingsmodellen vil ein sikre tidleg og samanhengande innsats, og å hindre 

oppfølgingsbrot. Betre tverrfagleg innsats skal bidra til at dei tenestene i kommunen som er involverte, skal kunne 

utvikle og styrkje formelle strukturar, rutinar og arenaer for tverrfagleg samhandling. For å kunne oppnå dette er 

det viktig å sørgje for forankring av BTI-arbeidet på alle nivå i den kommunale organisasjonen; I leiinga, i aktuelle 

tenester, i tenesteskildringar og i skildringar av samarbeidsarenaer for å forsterke samarbeidet og samhandlinga 

mellom tenestene. 

Med i dette samarbeidet er Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane, KoRus vest Bergen, RVTS vest – 

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging og RKBU vest – Regionalt kunnskapssenter 

for barn og unge. Samarbeidsavtalen har eit langsiktig perspektiv på 2-5 år. Avtalen vil bli evaluert årleg, og kan 

då bli justert ut frå lokale og sentrale føringar.  

Samarbeidsavtalen er signert første gong 23.03.2017 mellom KoRus Vest og 

Høyanger kommune  -  årleg evaluering. 

Modell for BTI Høyanger:  

Styringsgruppe: 

Rådmann, kommunalsjef oppvekst og helse-omsorg, NAV leiar. 

BTI-gruppe: 

Leiar: Rådgjevar oppvekst Solveig Berstad Sande 

Einingsleiarar for barnevern Ingvill Auganæs, helsestasjon Elisabeth Sæbø, NAV Marte Kamilla Igelkjøn, folkehelse-/ SLT 

koordinator Kine Larsen Gunnarskog, rådgjevar Høyanger skule Odd Willy Knudsen, styrar i Hjetland barnehage Anne-

Britt Skjerven, spesialpedagog/ PPT Elfrid Nessestrand, leiar koordinerande eining helse Aina Beate Haveland, leiar 

koordinerande eining barn/ unge Ingrid Sviggum Håre, koordinator habiliteringseining Silje Marie Martinsen, Høyanger 

tannklinikk Ingvild Boge. 

 

 



 

 

 

Strategiar: 

• Innføring av modellen BTI  -  Betre tverrfagleg innsats  -  vil styrke systematikk og kompetanse i det 

tverrfaglege arbeidet rundt barn og unge.  

• BTI  -  ei strukturering av det tverrfaglege samarbeidet der ein trekkjer inn foreldre og konkretiserer si 

bekymring for barnet. Det skildrar vidare konkrete samhandlings-mønster og konkretiserer ansvar gjennom 

bruk av stafetthaldar og stafettlogg.  

• Dersom ein identifiserer barn som har behov for langvarig oppfølging med hjelp frå ulike instansar, skal 

ein melde frå til koordinerande eining i samråd med foreldre. Koordinerande eining tek avgjerd om 

koordinator, individuell plan og evt. ansvarsgruppe. 

• Alle med behov for koordinator og individuell plan skal få tilbod om det. 

• Ytterlegare bruk av tolk i samtalar med innvandrarar med svak økonomi for å avklare rettar og plikter.  

• Barn og unge med utfordringar vil få tettare oppfølging gjennom betre koordinering ved hjelp av BTI 

modellen og bruk av «stafettpinnen» i planarbeidet. 

Høyanger kommune forpliktar seg i avtaleperioden til å: 

 Ha ein prosjektleiar/koordinator for BTI-arbeidet i kommunen. 

 Utarbeide årshjul for aktivitet og tiltak knytt til BTI.  

 Halde fram med å forankre BTI på alle nivå, og i aktuelle tenester. 

 Foreta BTI-undersøking. Denne vil vere ei undervegs-/ etterkartlegging av 0-punktundersøkinga som vart 

gjennomført i 2017. 

 Delta på felles regionsamlingar om BTI. 

 Delta på nettverkssamlingar/ rettleiing i regi av KoRus og andre kompetansemiljø. 

 Å ha ein plan for korleis involvere brukarar (barn, unge og foreldre) i utviklinga av tenestene i BTI, samt 

skildre korleis brukarar skal medverke i tiltak retta mot dei sjølve. 

 



 

 

Milepelsplan 

13.02.17   Avklaring på deltaking, Styringsgruppe og Prosjektgruppe 

10.03.17   Prosjektgruppa legg framdriftsplan 

23.03.17 kl. 12.00:   Signering av avtale. Korus, styringsgruppe og prosjektgruppe 

Mars/ April 2017:    Informasjon ut til einingane om BTI og framdriftsplan. 

August:     Alle einingsleiarar vaskar e-postlister for si eining. 

September:     0-punktundersøking/ Questback i einingane.   

Oktober → :  Utforming av handlingsrettleiarar i tenestene 

Administrasjonsmøta i barnehage og skule, TDM-møte og/ eller ressursteam i skular og barnehagar vert naturlege arenaer for BTI, 

og aktuelle samarbeidspartar vert kalla inn når dette er naudsynt. 

08.11.2017 Styringsgruppe, Prosjektgruppe og KoRus  -  tilbakemelding med resultat etter nullpunkt-undersøkinga. 

Drøfting om implementering m.m. 

29.  -  30.11.17 Nasjonal prosjektleiarsamling 

23.01.2018 Prosjektgruppemøte Høyanger BTI  -  Tiltaksplan, Handlingsrettleiarar m.m. 

08.02.18 kl. 10.00-12.00   Felles adm.møte barnehage og skule med BVT/ PPT/ helsestasjon/ KoRus   -   orientering – tilbakemeldingar.  

13.02.18 kl. 09.00  -  11.00  Prosjektgruppa legg milepelsplan vidare og samlar innspel etter 08.02.18. 

06.03.18 kl. 09.00  -  12.00 og 12.30  -  14.00 Opplæring i Visma Sampro Stafettlogg BTI / IP     

   Leiarar og flest mogeleg av aktuelle tenesteytarar skal delta i opplæringa. 

19.03.18   Samling for pådrivarar/ Prosjektgrupper BTI i Sogn og Fjordane/ KoRus. Høyanger Rådhus, k.styresalen. 

07.06.18   Samling for pådrivarar/ Prosjektgrupper BTI i Sogn og Fjordane/ KoRus. 

21.08.18   Prosjektgruppe BTI Høyanger 

29.08.18   Oppstart på nett for prosjektgruppe  BTI kl 12.00  -  13.00, VISMA Flyt Sampro, Stafettlogg 

30.08.18   Samling for pådrivarar/ Prosjektgrupper BTI i Sogn og Fjordane/ KoRus.  Høyanger Rådhus, k.styresalen. 

24.10.18   Opplæring i VISMA Flyt Sampro, stafettlogg/ stafetthaldarar/ koordinatorar kl. 09.00  -  15.00,  

   Høyanger Rådhus,  kommunestyresal 

08.11.2018 kl. 11.00 Evaluering av Samarbeidsavtalen med KoRus, Prosjektgruppe og Styringsgruppe 

13.  -  14.11.18  Nasjonal prosjektleiarsamling BTI, Gardermoen    

04.  -  05.12.18  FM: Barneperspektivet i tverrfagleg samhandling, Alexandra, Loen 

12.12.2018 kl. 12.00 Prosjektgruppemøte Høyanger Rådhus 

04.02.2019 kl. 12.00 Prosjektgruppemøte Høyanger Rådhus med Zpirit på Skype frå kl. 12.30 

21.03.2019  Web-løysing BTI på heimesida til Høyanger kommune 

30.04.2019  Fylkessamling prosjektgrupper BTI, Skei 

21.05.2019  Prosjektgruppemøte Høyanger Rådhus 

15.08.2019 Fagdag for tilsette i barnehagar, skular, helsestasjon, psykiatri, BVT, PPT, BTI, NAV.  Øyvind Kvello  -  om 

identifisering av bekymring og vanskar hos barn   -   avdekking, førebygging og tidleg innsats.  

19.09.2019 kl. 09.00 Prosjektgruppe BTI Høyanger 

18.11.2019 Deltaking på fagdag barnehage om psykisk helse? 

05.  -  06.12.2019 Deltaking på Nasjonal prosjektleiarsamling BTI, Gardermoen    

16.12.2019 kl. 09.00 Prosjektgruppe BTI Høyanger 

17.01.2020 Styringsgruppe og Prosjektgruppe BTI Høyanger, forankring av BTI, drøfting av tiltak med tidleg innsats. 

14.02.2020 KoRus Vest, Styringsgruppe og Prosjektgruppe BTI Høyanger 

05.03.2020 Fagdag BTI Vestland  -  Fylkesmannen i Rogaland og i Vestland, KoRus Vest, Statens Hus Leikanger 

10.06.2020 Prosjektgruppemøte m/ rådmann Høyanger Samfunnshus 

27.08.2020 Opplæring i Visma Flyt Samspill 

08.09.2020 Prosjektgruppemøte Høyanger Rådhus 

28.10.2020 Fagdag BTI, KoRus Vest   -  Tidleg inn. TEAMS.  

 

Årshjul    

Oppgåve Tid Ansvar 
BTI-gruppemøte, førebuing, innkalling og referat September, november, 

januar, mars, mai/ juni 

BTI-leiar 

Evaluering av avtale med KoRus Vest Kvar vår KoRus Vest og BTI-leiar, BTI-

gruppe 

Deltaking på regionale og nasjonale samlingar BTI Innbyding via KoRus 

Vest 

BTI-leiar, BTI-gruppa 

Vedlikehald web-løysing og BTI-plan Etter trong BTI-leiar, BTI-gruppa 

Informasjon alle einingar September BTI-leiar, BTI-gruppa 

Naudsynt opplæring av tilsette, ulike tema.  

Einingsleiarar må syte for at nye tilsette er oppdaterte 

på system og tiltak BTI. 

August/ september. Etter 

trong 

BTI-leiar, BTI-gruppa, 

einingsleiarar 

Evaluering av måloppnåing På saklista alle BTI-møte BTI-leiar, BTI-gruppa 

Kontakt med Sampro Kontinuerleg BTI-leiar, BTI-gruppa 

 


