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Brukerorientering på alle nivåer

Om tjenestene definerer  
behov og tilbud uten  
aktiv brukerinvolvering

Om tjenestene lytter og  
tar større utgangspunkt i  
den det gjelder sine  
opplevelser
(familien, barn, unge)

Bildet begrenses av deres
faglige perspektiver,
ansvarsområder,
tilgangskriterier og tilgjengelige  
tilbud / ressurser.

Kompleksiteten i livssituasjonen
og det helhetlig bildet av
behovet for oppfølging mer  
tydelig.
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Ta en samtale med 
barnet/ungdommen og 
med foresatte så tidlig som 
mulig.
Der deler du undringen din 
på en respektfull måte, som 
opprettholder muligheten for 
videre samarbeid.



• Planlegg og avklar innhold i 
tiltakene sammen med 
barnet/ungdommen og 
foresatte.

Hvordan?

• Vurder om samtalen med 
barn og foreldre skal gjøres 
sammen eller hver for seg. 
Barn har rett til selv å velge 
om de vil si sin mening.



Avklar om tiltakene skal 
endres, videreføres eller 
avsluttes.

Hvordan?

• Barnet/ ungdommen / 
foresatte involveres i 
avgjørelsen.



INFORMERT SAMTYKKE INNEBÆRER AT JEG/VI:

• Vet at samtykket er frivillig og at målet med deling 
av opplysninger er å gi et best mulig hjelpetilbud.

• Har fått informasjon om hvilke opplysninger som 
skal deles, og at det ikke skal deles flere 
opplysninger enn det som er nødvendig.

• Vet hvordan opplysningene skal brukes.

• Vet at jeg/vi kan nekte at opplysninger om spesielle 
forhold deles, eller at spesifikke fagmiljø eller 
enkeltpersoner kun får bestemte opplysninger.

• Har fått forklart hva jeg samtykker til på et språk jeg 
forstår.

• Kjenner barnets rettigheter;

• når barnet er fylt 7 år skal det høres, og det skal 
legges økende vekt på barnets mening ut fra alder 
og modenhet

• fra 12 år skal barnets mening tillegges stor vekt

• fra 16 år kan ungdommen selv samtykke til 
helsehjelp



REFERATMALEN LEGGER 
FØRINGER FOR AT: 

• Det referatføres hva som er 
viktig for barnet og hva som 
er viktig for de voksne

• Tiltak på barnets ulike 
arenaer vurderes

• Det vurderes om 
barn/ungdom selv har 
ansvar for tiltak



MALEN BER DEG 

AVKLARE

• Hvordan barnets 
mening kan komme 
fram i møtet

• Om noen i familiens 
nettverk skal inviteres



Nivå 3

BTI-team er et frivillig tilbud, og god forberedelse er viktig for 
å skape en trygg og god ramme. Foreldre, stafettholder og 
BTI-teamleder blir enige om hva utfordringene handler om, 

hvem som kan bidra til å finne løsninger og hvordan vi sikrer 
medvirkning for barnet/ ungdommen

https://www.arendal.kommune.no/bti/samarbeidsarenaer/bti-team/


FORBEREDE BTI-team
• Gå gjennom kontaktskjema. BTI-teamleder, 

stafettholder og foreldre oppsummer hva 
som har vært prøvd av tiltak og erfaring med 
disse - og hvordan de ser på barnets og 
familiens utfordringer i dag.

• Utforsk utfordringene og hva det ønskes 
hjelp til - og avklar gjensidige forventninger

• Gi barnet / ungdommen en reell mulighet til å 
uttrykke sin mening om situasjonen og hva 
som kan hjelpe. Barn og ungdom har rett, 
men ikke plikt til å uttale seg. Den som 
snakker med barnet får rollen som barnets 
tillitsperson i fortsettelsen

• Avklar hvem som skal inviteres til familiens 
BTI-team.

• Hvilke tjenester er de i kontakt med i dag 
og hvem er viktige for å finne løsninger?

• Har familien noen i sitt nettverk nettverk
som de tenker kan bidra med løsninger?

• Ønsker barnet / ungdommen selv å delta 
i BTI-team? Skal barnets tillitsperson 
representere barnet?

• Fyll ut samtykkeskjema, ett for hver person i 
familien som det skal deles informasjon om





Inspirasjon: Asker Velferdslab

https://www.asker.kommune.no/sosiale-tjenester-og-boliger/asker-velferdslab/

