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Tid Tema

09.30 - 09.40 Innledning - Formål, gjennomføring og rammer

09.40 - 10.15 Vurderinger og anbefalinger på tvers av arbeidspakkene 

10.15 - 10.25 Benstrekk

10.25 - 11.20 Refleksjonsoppgave knyttet til funn

11.20 - 11.30 Veien videre - Hva blir viktig fremover
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4

PwC har bistått med en følgeevalueringen av BTI Agder - formålet med 
evalueringen har vært todelt

1. Å få økt kunnskap om suksesskriterier 
ved implementeringen av BTI-modellen

2. Denne kunnskapen skal bidra til at 
kommunene kan ta kunnskapsbaserte 
valg i utviklingen og videre 
implementering av BTI-modellen 
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Innledning
Til grunn for evalueringen ligger en programteori som viser sammenhengen 
mellom ressurser og aktiviteter i BTI arbeidet og resultater på kort og lang sikt
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Innledning
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Evalueringen er inndelt i tre arbeidspakker
Arbeidspakke 1A - System
● Prosjektledernes erfaringer med implementering
● Status på arbeidet med handlingsveileder, verktøy og 

stafettlogg
● Lederes perspektiver på implementering så langt

Arbeidspakke 1B - Ansatt
● Ansatte i basistjenestenes kompetanse
● Ansattes erfaringer med bruk av verktøy og 

arbeidsprosesser
● Ansattes opplevelse av implementeringsprosessen 

Arbeidspakke 1C - Individ
● Hvilke erfaringer har brukerne med tjenesteapparatet etter at 

tjenestene har begynt å jobbe etter BTI modellen?
● Ï hvilken grad lykkes man med tidlig innsats, helhetlige 

tjenester uten oppfølgingsbrudd og brukermedvirkning?
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Vurderinger og anbefalinger på 
tvers av arbeidspakkene 

7



PwC 8

Suksessfaktorer for implementering av BTI

Forståelse for at 
implementeringen av BTI er et 

langsiktig utviklingsarbeid

Omforent forståelse blant 
ledelsen av målsettingene og 

hva endringen krever

Ledere må fremsnakke BTI - 
“Slik gjør vi det hos oss”

Arbeidet drives frem av 
dedikerte ressurser

En helhetlig plan for 
implementeringsarbeidet

Deltakelse fra de mest 
berørte målgruppene
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Suksessfaktorer for implementering av BTI

Kommunisere de langsiktige 
målsettingene med BTI

Løsningene bør bygge på 
det kommunene allerede har 

Strukturert jobbing i 
henhold til plan

Nettverk av 
endringsagenter

Fokus på kompetanseheving 
og øving, satt i system

Måle, følge opp og 
videreutvikle tiltakene
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Alle kommunene har utarbeidet handlingsveileder for BTI med tilhørende 
verktøy, som er tilgjengelige på nett

Disse ser ut til å være relativt godt 
kjent blant ansatte, men ingen av 
kommunene er kommet så langt i 
implementeringen at det å jobbe 
systematisk i henhold til nivåer og trinn 
i handlingsveilederen er integrert i 
“måten vi gjør det på hos oss” i alle 
deler av tjenesteapparatet.

ANBEFALING

● Det er viktig at handlingsveiledere er lett tilgjengelig for ansatte og 
verktøyene bør knyttes tydelig til trinnene på hvert nivå i veilederen

● Verktøyene som utarbeides bør utvikles med involvering av, og testing på 
de brukergruppene som er ment å ta dem i bruk for at de skal være 
relevante 

● Kommunene bør legge til rette for øving på bruk av verktøyene, med 
utgangspunkt i tenkte eller reelle case, og opplæringen bør settes i 
system 
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De ansatte er i all hovedsak trygge på å avdekke barn som det er grunn til 
bekymring for

På nivå 0 er det viktig at kommunen legger 
opp til at ansatte får god kompetanse i å ta 
opp bekymring med barn og med foreldre. 

Flere kommuner har hatt 
kompetansehevende tiltak på dette området, 
som for eksempel “Ta opp uro”, i regi av 
Rbup. Andre kommuner har tilgjengeliggjort 
digitale øvingsverktøy som 
snakkemedbarn.no.

ANBEFALING

● Kommunene bør sikre at ansatte får øving og opplæring i å jobbe 
strukturert med undring, og å øve på å ta opp uro.
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BTI har bidratt til å tydeliggjøre ansvar og handlingsrommet til ansatte i 
basistjenestene slik at de i større grad prøver ut tiltak i egen tjeneste

Ansatte ser ut til å ha høy bevissthet rundt 
betydningen av å involvere barnet og 
foreldre i å identifisere hvilke tiltak som kan 
være aktuelle å prøve ut. 

På nivå 1 i handlingsveilederen er det viktig 
at ansatte får kjennskap til hvordan de skal 
systematisere hvilke tiltak som prøves ut og 
at tiltakene evalueres og dokumenteres. 

ANBEFALING

● Ansatte bør få opplæring i hvordan de skal jobbe strukturert med tiltak i 
egen tjeneste, med tanke på å konkretisere evaluere og dokumentere 
tiltak.

● Det bør etableres arenaer for at ansatte kan diskutere med hverandre 
hva som kan være gode måter å tilrettelegge på, for eksempel innenfor 
det allmennpedagogiske på skolene.
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Kommunene har utarbeidet oversikter over tilgjengelig tjenester i egen 
kommune, men de er i varierende grad kjent blant ansatte

Tjenesteoversiktene er i varierende grad 
kjent blant ansatte. Det at ansatte i 
basistjenestene har god kjennskap til 
kommunens hjelpetilbud, er en forutsetning 
for at de skal kunne koble på riktige tjenester 
ved behov. 

I alle kommunene har skolene egne arenaer 
hvor ansatte kan løfte inn enkeltsaker som de 
trenger å få belyst fra flere sider. Enkelte 
kommuner har også slike arenaer for 
førskolebarn. 

ANBEFALING

● Kommunene bør sikre at ansatte og ledere i basistjenestene får 
informasjon om hvilke tjenester kommunen har, og hvordan de kan gå 
frem for å koble på andre tjenester ved behov. 

● Ansatte og ledere bør med fordel også ha kunnskap om hverandres 
tjenester, slik at det blir lettere å opprette kontakt og løse sakene på 
lavest mulig nivå
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Alle kommunene har etablert tverrfaglige samarbeidsarenaer

Generelt ser det ut til at de fleste 
kommunene har to hovedtyper 
samhandlingsarenaer; 

● En arena for tverrfaglig drøfting av 
barn/ungdom/familier som det er uro 
for, som grunnlag for å beslutte videre 
oppfølging, ofte i tilknytning til 
barnehager og/eller skoler (nivå 1 - 2) 

● En arena for å sikre helhetlige og 
koordinerte tjenester for 
barn/ungdom/familier som får tiltak fra 
flere tjenester (nivå 3). 

ANBEFALING

● Kommunene bør fortsette med tverrfaglige møter for å belyse familienes 
behov i starten av et samarbeid på nivå 3. Her er det viktig å invitere 
representanter for ulike tjenester til barn og voksne, for å sikre et 
helhetlig perspektiv på familiens behov. 

● Det er viktig at det blir kommunisert tydelig at denne type 
samhandlingsarenaer finnes slik at saker som bør tas opp og diskuteres 
løftes til disse arenaene. 

● Det kan med fordel tydeliggjøres hvem, hvor og hvordan det skal 
samarbeides i saker som utvikler seg til å bli mer komplekse. I 
tverrfaglige koordineringsmøter rundt enkeltbarn/familier, bør samtlige 
tjenester som er involvert være med. 
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Stafettholderrollen fremstår som uklar og er en rolle som ansatte kan vegre seg 
for å ta på seg

Dette har sammenheng med at de ikke har 
tilstrekkelig forståelse for hvordan de kan 
utøve rollen på en god måte.

Det har også vært en del forvirring knyttet til 
hva rollen innebærer på de ulike nivåene i 
BTI-modellen, og likheter og forskjeller 
mellom rollen som stafettholder og 
koordinator. 

Noen kommuner har gjort en god jobb med 
å tydeliggjøre forskjellene mellom 
stafettholder og koordinator

ANBEFALING

● For å få fullt utbytte av rollen som stafettholder, bør det foreligge en 
tydelig rollebeskrivelse og ansvarsområder knyttet til rollen som 
stafettholder, som kommuniseres til ansatte. 

● Ansatte som er aktuelle for å påta seg rollen, bør også få en 
gjennomgang av hva rollen innebærer i praksis. Dette kan gjerne være 
eksemplifisert i konkrete handlinger på ulike steg i handlingsveilederen, 
med utgangspunkt i et eller flere case. 
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Ansatte etterlyser et felles datasystem som tilrettelegger for god og nødvendig 
dokumentasjons- og informasjonsutveksling på tvers av tjenester, til det beste 
for brukere

Basert på funnene i evalueringen 
vurderer vi at det er et potensial for bedre 
og større brukermedvirkning gjennom 
bruk av digital stafettlogg. Dette 
mulighetsrommet bør utforskes.

ANBEFALING

● Kommunene som ikke har anskaffet digital stafettlogg enda bør vurdere å 
gjøre det, eller fortsette prosessene med det. 

● Det er i tillegg viktig at det rettes fokus på å videreutvikle 
systemene/løsningene som tilbyr stafettlogg, slik at loggen oppleves 
brukervennlig. 

● Mulighetene for mer systematisk dokumentasjons- og 
informasjonsutveksling gjennom systemstøtte og digital stafettlogg, og 
tydelige avklaringer knyttet til hvilken informasjon som skal loggføres 
hvor, bør gås opp i de kommunene hvor dette fremdeles er uklart. 

● For at en stafettlogg skal være relevant for bruker, blir det også viktig at 
de involverte tjenestene benytter loggen aktivt.
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● BTI gir kommunene en systematisk måte å jobbe med tidlig identifisering av utsatte familier, barn og unge.

● Modellen kan være en del av løsningene på de endringene kommunene står overfor, med hensyn til tidlig innsats og 
godt tverrfaglig samarbeid og “laget rundt barnet”.

● For å lykkes godt med tidlig innsats, er det avgjørende at kommunene utvikler gode universelle tjenester til alle gravide, 
nybakte foreldre, barn og unge, og at de har gode, lavterskeltilbud å sette inn.

● Følgeevalueringen gir ikke svar på den langsiktige målsettingen med BTI-Agder, om å “bedre psykisk helse og 
livskvalitet blant barn og unge”.

Oppsummering
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Refleksjonsoppgave knyttet til funn
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Pause
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● Hva fra følgeevalueringen blir det spesielt viktig at dere følger opp i 
egen kommune?

● På hvilke områder er det viktig at dere samarbeider på tvers av 
kommuner og med ev. andre for å sikre videre implementering av 
BTI?

● Hvordan kan dere planlegge og se BTI i sammenheng med andre 
satsinger?

Spørsmål til diskusjon i grupper 25 min
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Veien videre...
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● Selv om BTI-Agder satsingen formelt er over som prosjekt under Folkehelseprogrammet, skal satsingen på Agder 
videreføres og ses i sammenheng med to andre satsinger, Godt begynt og Nye mønstre - Trygg oppvekst, i prosjektet 
“Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn og familier”

● Rapporten fra følgeevalueringen nærmer seg ferdig og vil bli gjort tilgjengelig for dere i løpet av kort tid.

● Alle andre leveranser, som delrapporter fra arbeidspakkene, ligger tilgjengelig på BTI Agder sin nettside på Risør 
kommune.

Veien videre
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Denne presentasjonen er utarbeidet for Lyngdal kommune, på vegne av kommunene i BTI Agder.

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet gjennom spørreundersøkelser blant prosjektledere, ledere og ansatte i alle kommunene, samt fokusgruppeintervjuer med 
ansatte og kvalitative dybdeintervjuer med foreldre og ansatte i utvalgte kommuner. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har 
fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av noen av kommunene i BTI Agders virksomhet. 

Kommunene i BTI Agder har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller 
informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av noen av kommunene i 
BTI Agder eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. 

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. 

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 

Disclaimer
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