Evaluering av BTI Agder,
Arbeidspakke 1B Ansatt

Nettverkssamling BTI Agder 17.11.2020

Oppbygging av presentasjonen

●
●
●
●
●

PwC

Om evalueringen og arbeidspakke 1B
Handlingsveileder og verktøy
Erfaringer på de ulike nivåene, 0 - 3
Stafettlogg og rollen som stafettholder
Suksesskriterier fra denne arbeidspakken
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Innledning

PwC
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Innledning
Formålet med følgeevalueringen av BTI Agder er 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

PwC
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Innledning
Evalueringen er inndelt i tre arbeidspakker med ulikt fokus
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 (v/KoRus)
● 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?

PwC
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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
Ressurser

Aktiviteter

Utfall

Stafettlogg

Ansatte deltar i
opplæring og
kompetanseheving

Ansatte forstår BTI og kan utføre oppgavene som
ligger til de ulike arbeidsprosessene

Handlingsveileder

Ansatte bruker
kartleggingsverktøy

Ansatte lykkes med Tidlig oppdaging av barn og
unge det er uro eller bekymring for

Kartleggings- og
støtteverktøy

Ansatte bruker
stafettlogg

Tiltak treffer utfordringene de er ment å løse

Resultater på
kort sikt

Resultater på
lang sikt

Tidlig identifisering
av barn og unge i
risiko

Bedre psykisk
helse og
livskvalitet blant
barn og unge

Helhetlige og
koordinerte
tjenester

Hensiktsmessig digitalisering av BTI-elementer
Ansatte i
kommunen, inkl.
stafettholdere

Kompetanse

Ansatte følger
handlingsveiledere
Ansatte sørger for
brukermedvirkning og
informasjon

Koordinering av innsats
Kunnskapsbasert, tverrfaglig samhandling
Sikre overganger uten oppfølgingsbrudd

Prosjektorganisering
Ansatte med
samarbeidsinnstilling (kultur)
PwC

Barn og familier opplever at de får rett hjelp til rett
tid
Barn og familier opplever at de får informasjon og
blir medvirkende i egen sak

Brukermedvirkning

De ulike elementene
undersøkes i
arbeidspakkene i
henhold til fargekode
Arbeidspakke 1A
Arbeidspakke 1B
Arbeidspakke 1C

Innledning
Hovedformålet har vært å belyse ansattes erfaringer med bruken av
handlingsveileder og verktøy i BTI og erfaringer med implementeringsprosessen

Hvordan opplever ansatte
på all-arenaene bruken av
verktøy og veiledere i BTI?

Hvordan opplever ansatte
at de lykkes med
brukermedvirkning?
Hvordan opplever ansatte at
de har fått informasjon og blitt
involvert i endringsprosessen
med å implementere BTI?

Hva opplever ansatte i
all-arenaene skaper
uro/undring, og hva gjør de
med denne opplevelsen?

PwC

I hvilken grad opplever
ansatte seg som engasjerte
deltakere i
implementeringen av BTI?
- Hva er viktig for å
skape engasjement?
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Innledning
Arbeidspakke 1 B består av fokusgrupper og spørreundersøkelse blant ansatte
Fokusgrupper med ansatte

Innledning

Arendal

Gjerstad

Intervjuer med prosjektledere
Lyngdal

Sirdal

Kvinesdal

Farsund

Totalt 37 ansatte er intervjuet
● 12 ansatte fra barnehage
● 16 ansatte fra skole
● 9 ansatte fra helsestasjon (både 0-6 år og skolehelsesykepleiere)8

Arbeidspakke 1B består av spørreundersøkelse i de fleste kommunene og
fokusgrupper i fire utvalgte kommuner

Spørreundersøkelse (v/Korus)

Sirdal

Flekkefjord

Lyngdal

Risør

Åmli

Totalt 651 besvarelser
Spørrreundersøkelse v/PwC

Arendal

Lillesand

Totalt 356 besvarelser
PwC

Ikke deltatt

Gjerstad

Vegårshei

Tvedestrand

Hægebostad

Erfaringer med implementering av BTI

PwC
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Implementering av BTI
Implementering i casekommunene er i fase 3-4

●

I dialog med ansatte i basistjenestene i alle de fire casekommunene
bekreftes det langt på vei at implementeringsarbeidet er kommet til
fase 3 og 4.

●

For å fange opp suksesskriterier i implementeringsarbeidet har
utvalget ansatte også vært valgt med utgangspunkt i at de har gjort
seg en del erfaringer.

Kilde: Regional kompetansetjeneste for barn og unges, RKBU,
Vest (2017)

PwC
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Implementering av BTI
I alle fire case-kommunene har ansatte fått delta på ulike aktiviteter for å få
kjennskap til og erfaring med BTI modellen

PwC

●

I alle casekommunene har prosjektkoordinator/prosjektleder informert om BTI på
enhetsledermøter i kommunen. I noen tilfeller har også enhetene benyttet seg av tilbudet om å
få BTI-koordinator/prosjektleder ut på personalmøter.

●

Flere ansatte trekker frem at de har hatt tematiske innslag på personalsamlinger eller lignende
for å heve kompetanse relatert til håndtering av bekymringssaker. Blant annet har det vært
benyttet jurist for å gå gjennom bruk av samtykke og håndtering av taushetsplikt.

●

Det varierer mellom kommunene hvorvidt de har lagt opp til øving og konkret bruk av verktøy.

●

Det har i implementeringsarbeidet vært fokus på informasjon om BTI, mer enn det har vært lagt
opp til øving på å ta i bruk modellen og verktøyene.

●

Kommunene er kommet til steg 3 i å utprøve, i den forstand at de har utarbeidet rammer og tatt
disse i bruk, men ikke systematisk testet ut og innhentet tilbakemeldinger med formål om å
justere.
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Implementering av BTI
Ansattes opplever større læringsutbytte av aktiviteter hvor de må delta aktivt
selv

Konkrete
symboler/verktøy
“Jeg husker spesielt
“barrierebøtta”. Vi skrev ned
eksempler på barrierer i
arbeidet med å ta opp
bekymring. For eksempel at
man er redd for å ødelegge
relasjon med foreldre. Så
kastet vi disse barrierene i en
fysisk bøtte som symbol på at
vi setter barnet først.”
PwC

Øvelser

“Jeg husker godt rollespill det sitter bedre enn andre
ting. Vi øvde på BTI med
rollespill, om hvordan vi kan
utføre samtaler for å ta opp
bekymring og tenke sammen
med foreldrene. Det opplevde
jeg og kollegaene mine som
veldig nyttig selv om det var
litt ut av komforsonen”

Temasamlinger

“Vi har hatt tematisk
kompetanseheving på
samtykke, en advokat som
kom på en planleggingsdag
med alle ansatte. Da fikk vi
oppklaring i taushetsplikt, og
informasjon om hvordan
man kan dele viktige
opplysninger. Det var veldig
nyttig.”

Informasjonsmateriell

“Filmen er bra. Vi har vist
den til foreldre på
foreldremøte for å skape
forståelse for BTI. Den
hjelper oss å formidle det
viktige budskapet om at vi
jobber med tema av
omtanke for barna, ikke for
å rette mistanke overfor
foreldre.”
12

Handlingsveileder og tilhørende verktøy

PwC
PwC
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Handlingsveileder og tilhørende verktøy
Alle kommunene har handlingsveiledere, men de er utformet og gjort
tilgjengelig på ulike måter
●

●

I BTI Lister ligger alle kommunenes handlingsveiledere, én
for hvert av tjenesteområdene helsestasjon, barnehage og
skole, for hver av kommunene, samlet på en felles
landingsside.
BTI Lister har også en kompetanseportal på samme
nettside.

●

I Østre Agder har kommunene utviklet egne
individuelle løsninger for hver kommune.

●

Arendal har en felles handlingsveileder på
tvers av tjenesteområdene, mens andre har
utarbeidet én handlingsveileder for hvert
tjenesteområde.

I Gjerstad er
handlingsveilederen
integrert i en
brosjyre/veileder.

PwC
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Handlingsveileder og tilhørende verktøy
De fleste ansatte har kjennskap til tjenestens/kommunens handlingsveileder

●

Over 80 % av de ansatte oppgir at
de kjenner til handlingsveilederen i
sin kommune eller tjeneste.

●

Kjennskapen ser ut til å være noe
høyere blant ansatte i
helsestasjoner (92 %), barnehager
(91 %) enn i skole (78 %).

●

Ansattes kjennskap til
handlingsveilederen varierer
mellom kommunene, fra 66 % til
100 %.

n=799, N=874
PwC
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Handlingsveileder og tilhørende verktøy
De fleste ansatte bruker handlingsveilederen eller verktøyene i den noen
ganger i halvåret

Ansatte i helsestasjonen ser ut til å bruke den noe
oftere enn ansatte i skolene.

Barnehage

Helsestasjon

Skole

Noen ganger i
halvåret

49 %

48 %

53 %

Månedlig

23 %

43 %

13 %

Ukentlig

3%

9%

5%

n=674, N=874
PwC
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Handlingsveileder og tilhørende verktøy
De ansatte har generelt positive erfaringer med handlingsveilederen, men den
største utfordringen ser ut til å være tilstrekkelig tid i hverdagen

PwC

n=555-575, N=874
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“Hvis Per sier til meg at pappa slår mamma, så
løper jeg ikke og slår opp i handlingsveilederen.”

PwC
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Meninger om handlingsveilederen
Har rett og slett ikke fått den helt inn
under huden enda...
Eksempler hentet fra 53 utdypelser fordelt på
37 positive og 16 negative

Den er nyttig fordi den gir meg
trygghet i hva jeg bør gjøre i ulike
situasjoner der jeg er bekymret for
elever.

Det er mye å sette seg inn i,
når man har en travel
hverdag fra før.
Jeg vet jeg har tilgang til
verktøyet, men har
foreløpig lite erfaring.
Det setter saksgang i et system, og det
som man før gjorde som "udefinert"
forarbeid og tiltak, blir nå dokumentert
og en naturlig del av prosessen.

Nyttig å ha felles verktøy.
Oversiktlig og relevant

PwC
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Handlingsveileder og tilhørende verktøy
Merverdi i en brukervennlig og dynamisk handlingsveileder
●

Handlingsveilederen i Lister er intuitiv å ta i bruk
og enkel å finne frem i.

●

Dynamisk og kan enkelt oppdateres med endret
og ny informasjon

●

Et eksempel på det er en barnehage i en
kommune i Lister som har gått inn på
nabokommunens handlingsveileder og lånt
verktøy derfra som ikke enda er utviklet i egen
kommune - på egen maskin.
○

●

PwC

Kilde: Forsiden på nettsiden https://www.btilister.no/

Det vitner om bevissthet om egen og
andres verktøy.

Tilgjengelighet og brukervennlighet i at man
finner frem.
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Nivå 0
Tidlig avdekking og håndtering av bekymring

PwC
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Nivå 0 - Tidlig avdekking og håndtering av
bekymring

PwC
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Nivå 0 - Tidlig avdekking og håndtering av bekymring
Fra fokusgruppene fremkommer det at de ansatte i all hovedsak er trygge på
hvordan de skal gå frem for å håndtere bekymring

“Det er sjelden at en uroer seg
uten grunn.”

“Vi samler observasjoner, skriver ned det har vi øvd oss på.”

PwC
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Nivå 0
Ansatte har god kompetanse i å oppdage barn som det er grunn til å bekymre
seg for

45 %
Har opplevd en positiv endring i
fokuset på kompetanseheving
om tidlig innsats

PwC

44 %
Har opplevd en positiv endring i
ansattes evne til å tidlig
oppdage utsatte barn og unge
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Nivå 0 - Tidlig avdekking og håndtering av bekymring
Verktøyet undringsnotat / undringsskjema har opplevdes som svært nyttig i
kommunene
De ansatte legger vekt på følgende:

PwC

●

Skjemaet er konkret, enkelt og oversiktlig

●

Det naturlige stedet å starte dersom man har en magefølelse om at
det er noe som ikke stemmer med et barn.

●

Ansatte blir mer selvsikre i egen undring, og får et klarere bilde over
hvordan de skal gå videre med en sak.

●

Undringsnotatet tas ofte med i foreldresamtalene og gir ansatte
trygghet og oversikt i møtet. Det bidrar også til at informasjon blir
lagret og man slipper dobbeltarbeid med tanke på dokumentering.

●

Det digitale kan se ut til å være et hinder for flere ansatte, spesielt de
uten kontortid. Det bidrar til høyere terskel for å dokumentere.
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Nivå 0 - Tidlig avdekking og håndtering av bekymring
De ansatte på all-arenaene opplever varierende grad av trygghet i samtalen
med foreldre

PwC

●

Omkring ⅓ av ansatte oppgir at de ser en positiv endring i
samarbeidet med foreldre i bekymringssaker.

●

Flere ansatte trekker frem likevel frem at de opplever samtalen
med foreldre som utfordrende.

●

Noen nevner at de er redde for å gjøre feil eller at de ikke skal
klare å få frem at de ønsker barnets beste.

●

Det kom også frem erfaringer med at det er positivt å være to i
samtaler hvor de skal ta opp uro.

●

Det trekkes frem at det å være to også er positivt for å kunne ha
en dedikert person som leder samtalen og en som har
hovedansvar for å dokumentere. Dette oppleves å være
nødvendig for å bygge tillit og å kunne være til stede med hele
seg under samtalen.

●

Ansatte som har fått opplæring i metoden “Ta opp uro”, trakk frem
dette som veldig nyttig.

“Vi er jo litt redd for å gjøre feil.
Tenk om det ikke var slik… tenk
om de blir sinna.. tenk om, tenk
om.. det synes jeg er det tøffeste.”

“Man må øve jevnlig for å bli god,
spesielt på møtene med
barn/foreldre”
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Nivå 0 - Tidlig avdekking og håndtering av bekymring
Eksempel på undringsnotat og samarbeid med foreldre
Et eksempel fra barnehage
Dette var et tilfelle hvor alle ansatte i barnehagen kom til kort. Vi visste ikke hvordan vi skulle håndtere det. Det var
en gutt som var kjempesinna. Han kasta stoler og ville rømme. Det var heftig. Vi endte opp med å kontakte
foreldrene etter flere forferdelige sinneutbrudd. Vi gikk på tå hev for å være i forkant, passet på å gjøre de riktige
tingene. Alle på jobb, selv de erfarne, hadde ikke vært borti et slikt ekstremt raseri.

PwC

Vi skrev så et
undringsnotat. Der
skrev vi handlingene og
at vi undret oss på
hvordan vi skulle
håndtere det.

Vi hadde så et møte med
foreldrene. Det var et veldig godt
møte, hvor vi fikk vite at de strevde
med det samme hjemme.

Vi laget et referat med konkrete
tiltak og mål. Referatet var også
veldig spesifikt på hva vi gjorde i
barnehagen og hva de gjorde
hjemme, og var bevisste på å gjøre
det samme på begge arenaer.
Etter dette opplevde vi at det bedret
det seg betydelig.

Vi avtalte i referatet et nytt
møte noen uker etter, hvor vi
evaluerte hva som fungerte
og ikke. Vår felles opplevelse
var at det hadde skjedd
masse på den korte tiden.
Det var en skikkelig suksess.
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Nivå 0 - Tidlig avdekking og håndtering av bekymring
Eksempel på avdekking av vold mot mor i svangerskapet
Et eksempel fra svangerskapsomsorgen
En jordmor oppdaget at en gravid kvinne hadde blåmerker. Den gravide kvinnen var av utenlandsk opprinnelse og dialogen mellom
jordmor og den gravide foregikk via tolk. Den gravide kvinnen forklarte blåmerkene med at det var sugemerker og ønsket ikke å
meddele at hun ble utsatt for vold. Ettersom jordmor trengte samtykke for å melde til politiet, fikk hun ikke gjort det.

Jordmor oppdaget
blåmerker hos en gravid
kvinne. Den gravide
kvinnen oppga at det kun
var sugemerker.
PwC

Jordmor kontaktet barnevernet,
men de oppga at de ikke kunne
ta imot bekymringsmelding før
barnet var født.

Jordmor passet på å sjekke
etter blåmerker ved hver
konsultasjon, for eksempel
ved å dra genseren ekstra
langt opp når hun målte
blodtrykket.

Jordmor sendte
bekymringsmelding med en
gang babyen ble født, mens
mor var på sykehuset. Det
viste seg å stemme at mor
ble utsatt for vold i
svangerskapet, og risiko 28
for
vold mot barnet.

Tiltak innad i egen tjeneste

PwC
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Nivå 1 - Fra uro til handling

PwC
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Nivå 1 - Fra uro til handling
BTI ser ut til å ha bidratt til å tydeliggjøre ansvaret for å prøve ut tiltak i egen
tjeneste, før man henviser eller kobler på andre hjelpetjenester
●

Det er en felles oppfattelse av at BTI har bidratt med å
ansvarliggjøre de ansatte til å prøve ut tiltak i egen
tjeneste først.

●

Dette oppgis å ha bidratt til flere positive endringer:
○
○
○
○
○
○

●

PwC

Vi gjør mer nå
Det vi gjør er mer konkret
Tiltak blir satt inn raskere
Det er tidsfrister for tiltakene
Ting er mer rammet inn og systematisert
Vi har sluttet å tenke “kanskje det blir bedre til uka”

På dette området ser det ut til å ha vært størst endring i
barnehage og skole.

“Vi kartlegger bedre hva som er vansken nå.
Før kunne vi gi råd om synstest eller
leseutvikling. Nå kommer de med dette
ferdig, i tillegg til at de har vært i kontakt med
foreldrene og utført tiltak”

“Vi må ha skrevet undringsnotat og tenkt
gjennom hva man er bekymret for, før vi kan
ta en sak opp i ressursteam. Vi må ha to
møter med foreldre og måle fremgang, vi må
være mer fokusert og konkret. Flere saker
avsluttes før man kommer til ressursteam
enn før. Vi har spart masse tid på det både i
ledelse og hos ansatte.”
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Nivå 1 - Fra uro til handling
Ansatte oppgir generelt at de har blitt bedre på brukermedvirkning og
foreldresamarbeid enn tidligere
“Jeg opplever at vi har blitt flinkere til å ta
med barnet inn i møtet og ha jevnlige
samtaler med barnet. Det er så viktig å ha
deres stemme inn. Nå snakker vi sammen
med dem tidligere og ikke via foreldrene”

“Vi har et skjema med en egen rubrikk:
Hva syns eleven er vanskelig?
Hva mener han/hun?
Hjelper det eller ikke?
Elevens stemme er mye mer sentral nå.
De har mer medvirkning enn før. ”

PwC
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Nivå 1 - Fra uro til handling
Eksempel på foreldresamarbeid/brukermedvirkning

En gutt som går på skolen skal lære å sitte i ro på
stolen sin og følge med.
Gutten har hatt en stjernebok, og han får en stjerne for
hver gang han sitter fint.
33

Gutten får stjerneboka med seg hjem. Tiltaket til foreldrene
er å følge opp stjernene hjemme.
Dette samarbeidet mellom skolen og foreldre pågikk et helt
skoleår, og ble evaluert et par ganger i året.
Skolen har hatt dialog via telefon og meldinger, men synes
selv at de kunne hatt flere fysiske møter med foreldrene.

PwC

Nivå 2 og 3

PwC
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Nivå 2 og 3
Innledning

PwC
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Nivå 2 og 3
De ansatte har ikke like positive erfaringer med BTI på nivå 2 og 3 som på
nivå 0 og 1

PwC

30 %

28 %

Har opplevd en positiv endring i
tjenestenes kjennskap til
hverandres ansvar og
oppgaver

Har opplevd en positiv endring i
samhandling mellom de ulike
tjenestene i kommunen
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Nivå 2 og 3
Enkelte ansatte opplever det som komplekst å navigere blant alle
samarbeidende tjenester og arenaer

“Alle instanser man skal henvende seg til har hatt så
mange forskjellige navn og forkortelser; PPT, HABU og
lignende. Og i tillegg forandrer navnene seg og/eller det
kommer nye team: Ressursteam, Familieteam.
Jeg føler at det er en mølje av ting.
Hvordan i all verden skal du finne ut hvor barnet ditt
skal?”

PwC

Når man har jobbet noen år, er det lett at man
husker hvordan det var før. Men det kommer
nye ting hele tiden.

37
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Nivå 2 og 3
Alle kommunene har etablerte tverrfaglige samarbeidsarenaer rundt
enkeltbarn/familier, og har eksempler på hvor samarbeidet har fungert godt
Et eksempel fra svangerskapsomsorgen
Jordmor fulgte opp en gravid kvinne som hadde rusproblemer og knyttet på flere andre hjelpetjenester, som ble fulgt
opp i et tverrfaglig samarbeidsmøte.

Jordmor avdekket
at en gravid
kvinne hadde hatt
rusproblemer.

PwC

Jordmor fikk
samtykke til å knytte
på flere tjenester,
som ARA, psykiatrisk
sykepleier, NAV og
fastlege.

Vi snakket om bekymringer, hvem som
kan hjelpe, planla konkrete tiltak:
oppfølging fra ARA med prøver, samtaler
med psykiatrisk sykepleier, møte med
NAV for gjeldsrådgivning og hvordan
man kan få alt på plass, for eksempel
med støtte til bolig og forsterket
helsestasjon.

Da barnet ble født overtok
helsesykepleier ansvaret,
og samarbeidet følges
videre opp i BTI-møte. Vi
lager faste avtaler og
sjekker om tiltakene er
gjennomført.

Nivå 2 og 3
Basert på case-kommunene ser det ut til å være følgende suksessfaktorer og
utfordringer knyttet til tverrfaglige samhandlingsarenaer

Suksessfaktorer
●
●

●
●

PwC

Fokus på systemet rundt barnet/familien
Fokus på hva barnet/familien har behov for og med utgangspunkt i det: hva tjenestene
kan hjelpe med
Bli enige med foreldre/barn hvilke tjenester som bør
inviteres inn i møtet
En forutsetning for et fruktbart samarbeide er å skape
tillit og bygge forståelse for at man vil familien vel

Utfordringer
●
●
●
●
●
●
●

Varierende praksis og mangelfull kunnskap
Kapasitet og ressurser
Forvirring rundt forskjellig navn på ulike arenaer
Dårlig tillit og manglende relasjon med foreldre
Ofte utskiftning av kontaktpersoner i hjelpetjenestene
Det tar ofte lang tid å få koblet på tjenester som
barnevern og PPT
Uklarhet ift overganger mellom nivå 1,2 og 3.
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Nivå 2 og 3
Om lag ⅓ av ansatte kjenner ikke til kommunens oversikt over ulike
hjelpetilbud til gravide, barn og unge

“Det er nyttig så man vet hvor man
eventuelt kan ta kontakt eller
henvise videre for hjelp og støtte.”

Blant de om lag 60 % av ansatte som kjenner til
oversikten over hjelpetilbud, oppga over 40 % at de
aldri bruker den, mens 20 % bruker den noen
ganger i halvåret.
PwC

“Jeg opplever at det er tynt med tiltak
etterhvert som en beveger seg oppover i
modellen. Skolen beholder stafettpinnen alt for
lenge i mange saker.”
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Nivå 2 og 3
Det kom frem varierende erfaringer med samarbeidet med
barneverntjenesten i de fire case-kommunene
I flere kommuner kom det frem eksempler på at ansatte har opplevd
samarbeidet med barneverntjenesten som krevende. Det dreier seg
om utfordringer på flere områder:
● Barrierer for å melde
○ Hovedårsaken ser ut til å handle om en bekymring for å
ødelegge relasjonen til foreldrene.
● Barneverntjenesten oppleves som for lite transparent
○ Ansatte på all-arenaene vet ikke om en sak følges opp
○ Ansatte mener de hadde hatt nytte av å vite hva
foreldreveiledningen går ut på, for å kunne jobbe sammen
om felles mål: grensesetting, overganger etc.
● Opplevelse av at barneverntjenesten avslutter en sak for raskt
○ Ansatte på all-arenaene opplever å stå “maktesløse” igjen
med utfordringene
● På den andre siden er det også ansatte med positive erfaringer.
De legger vekt på følgende:
○ Positivt med faste kontaktpersoner å forholde seg til

○
○
○
PwC

Lav terskel for å ta kontakt
Kan ringe og diskutere en sak anonymt og får gode råd.
De ansatte besitter god fagkompetanse, som de deler.

“Hvordan kan jeg si at barneverntjenesten
blir koblet på, uten å ødelegge relasjonen?”

Eksempler på suksesshistorier:
I en av case-kommunene fortalte ansatte i skolen
om en gutt som kom på skolen med blåmerker, og
som ikke kom inn hjemme fordi mamma lå og sov.
De ansatte fikk ikke tak i mor på telefon. Faglig sett
lå gutten bakpå, og han møtte ikke alltid på skolen.
Mor ruset seg.
Læreren diskuterte guttens situasjon med kollegaer
og ledelse og hadde jevnlige samtaler med
barneverntjenesten. Da gikk det fort, hele saken var
over på 6 mnd, og gutten ble flyttet til en annen
familie.
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Stafettlogg og stafettholder
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Stafettlogg og stafettholder
Innledning
Stafettlogg
Formålet med loggen er å sikre samordnede tjenester uten
oppfølgingsbrudd. Loggen skal følge brukeren uavhengig av hvem
som til enhver tid tilbyr tjenester. Et viktig premiss for å opprette
loggen er at det gis samtykke fra foreldre/brukeren.
I tilknytning til stafettloggen skal det også utpekes en stafettholder.
Stafettholder
Det er den som til enhver tid har koordineringsansvar for å følge
opp brukeren som blir pekt ut til å være stafettholder. Oppgavene
kan gå ut på å kalle inn til, lede, sette dagsorden i, og loggføre fra
samarbeidsmøter, styre hvilke parter som til enhver tid er relevante
å samarbeide med i en sak, samt involvere barn og foreldre, og
være deres og de samarbeidende partenes kontaktperson.

PwC
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Stafettlogg og stafettholder
Dokumentasjon og informasjonsutveksling er viktig for god samhandling flere etterlyser felles fagsystem for bedre informasjonsutveksling
●

PwC

Ansatte opplever det mer krevende å håndtere bekymringssaker jo mer
komplekse og sammensatte sakene blir.

●

Samhandling mellom ulike tjenester, for å opptre koordinert i møte med
bruker er viktig. En grunnleggende forutsetning for å få dette til er
dokumentasjon og ikke minst informasjons- og dokumentasjonsutveksling.

●

Flere av respondentene trekker frem bruk av samtykkeskjema som et tiltak
for “å komme forbi” taushetsplikten.

●

Informasjonsflyt trekkes frem som mangelfull både på tvers av
tjenesteområder, men også internt på de ulike enhetene, for eksempel fra
et trinn på skolen til et annet.

●

Flere av de ansatte i fokusgruppene gir uttrykk for at de savner et felles
fagsystem for deling av dokumentasjon og ser frem til dette kommer på
plass.

“Det virker som om alt som er lettvint er
forbudt. Jeg har inntrykk av at all digital
rapportering er ulovlig.”

“Mange kjenner på en terskel i å levere fra
seg noe, at man ikke har formulert seg
korrekt eller godt nok. Det må være skrevet
så bra før jeg kan sende det videre. Vi
opplever at vi har underrapportering hos oss
på vår skole.”
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Stafettlogg
Det er lite erfaring med elektronisk stafettlogg og behov for smidigere
utveksling av informasjon og dokumentasjon på tvers
Det er kun én kommune som har tatt i bruk elektronisk stafettlogg.
Dette er Sirdal, som bruker Connexus. De andre kommunene
loggfører på følgende måte:
●
●
●
●
●
●
●
●

Elev-/barnemappe
Møtereferater
Fag-/arkivsystem
Dokumentasjonssystem
Websak
VISMA Samhandling
Public 360
Journalsystem

I intervju med enhetsledere er det flere som trekker
frem at det er stort forbedringspotensial når det gjelder utveksling
av dokumentasjon og informasjon på tvers, gjennom for eksempel
en effektiv stafettlogg. Flere er i påvente av at dette kommer.

PwC

Funn fra arbeidspakke 1 a
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Stafettlogg og stafettholder
Det er positive erfaringer med bruk av stafettlogg

PwC

n=52-55, N=874
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Stafettlogg og stafettholder
Sirdal har over noe tid opparbeidet seg erfaringer med bruk av digital
stafettlogg

PwC

●

Andre kommuner vil kunne dra nytte av erfaringene fra
denne kommunen

●

Ansatte legger vekt på at stafettloggen ikke skal være
et arkiv, men være tiltaksfokusert og inneholde
informasjon om utfordring, mål og tiltak, hvordan
tiltakene skal utføres, hvem som har ansvar for
oppfølging og hva som skal gjøres hvis tiltakene ikke
fungerer.

“Stafettlogg blir opprettet når du må gjøre
noe ekstra for et barn, du setter inn et tiltak
på et eller annet nivå.”

“Det er bra å ha loggen, da får man
dokumentert tiltaket som har blitt gjort. For
det blir gjort ting, men det er ikke alltid det
blir skrevet ned på papiret. Det har vist
seg spesielt nyttig for oss ansatte hvis
saken utvikler seg og det er behov for at
flere parter kobles på.”
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Erfaringer med bruk av digital stafettlogg
Erfaringer ved bruk av digital stafettlogg i Sirdal
●

Opplevelsen blant de ansatte i Sirdal er at stafettloggen først og
●
fremst er enkel å logge seg inn i (ved bank-id), og intuitiv å ta i bruk.

●

Gjennom samtykke fra foreldre/foresatte, får relevante parter, på
tvers av tjenester tilgang til nyttig informasjon om den/de berørte.
”Ofte er dette i seg selv nok til å kunne tilpasse innsats og sørge for
en brukertilpasset tilnærming.”

●

Det er den som oppretter loggen
som holder i stafettpinnen, og det er
ifølge de ansatte i Sirdal klart hvem
dette er.
Det er ofte klasseforstander,
pedagogisk leder eller helsesøster.

Illustrasjon: Et eksempel på bruk
Logg er opprette på nivå 1 etter drøfting med
leder.
●
Her er oppmerksomheten definert som: «Har
skrive og lesevansker»
●
Mål: «Heve Oles leseforståelse»
●
Det er bestemt et tiltak: «Kartlegge leseflyt
og leseforståelse», og det er Jorunn
Johansen som har ansvar for oppfølging,
innen en gitt frist.
PwC
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Erfaringer med bruk av digital stafettlogg
Stafettloggen legger til rette for tett oppfølging og nødvendig evalueringen av
iverksatte tiltak

PwC

●

Et viktig steg på både nivå 1, 2 og 3 i handlingsveilederen
handler om evaluering av tiltak. Det er viktig at
stafettholdere og andre som er ansvarlige for tiltak følger
tett opp og vurderer om tiltakene har ønsket effekt, om det
skal videreføres og/eller om nye/andre tiltak skal
iverksettes.

●

I Sirdal evalueres tiltakene som er utført opp mot
forhåndsdefinerte nivåer i den digitale stafettloggen.

●

Det kan også legges til nye tiltak, basert på eksisterende
tiltak.

●

Brukere har tilgang til og kan følge med på det som
dokumenteres i loggen.
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Erfaringer med bruk av digital stafettlogg
Det er viktig at brukere har kjennskap til tiltak i egen sak, og opplever at det er
en “felles jakt etter lysglimt” hvor de også selv kan medvirke
●

I Sirdal blir tiltakene, hvis de har blitt evaluert
til å ha hatt “gitt ønsket effekt”, blitt markert
med grønn farge i stafettloggen.

●

I tett samhandling med brukere etterstrebes
det å oppnå grønne evalueringer. Det er
ifølge prosjektleder for BTI Sirdal viktig at
brukere opplever at de lykkes med noe. Ved
å, i fellesskap med familier og barn “jakte på
grønne evalueringer”, sørges det for en
positiv tilnærming til aktiviteter og en
synliggjøring av det som omtales som
“lysglimt” i loggen.

●
PwC

Brukerne har også selv mulighet til å
registrere lysglimt i loggen.

●

I denne sammenheng pekes det også på at det er
spesielt viktig at tiltakene som defineres er
gjennomførbare. Det må være tiltak som oppleves
reelle, som brukere forstår og som kan gjennomføres
både i skole/barnehage.
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Erfaringer med bruk av digital stafettlogg
Lysglimt er motiverende og viktige for alle parter som er involvert i en sak
●

PwC

I fokusgruppeintervju i Sirdal trekkes det frem at den digitale
stafettloggen bidrar til at det jobbes systematisk fra begynnelsen av
en bekymringssak. Det bidrar ifølge de ansatte til at de slipper å
gjøre ting om igjen.

●

Den digitale stafettloggen er også med å ufarliggjøre måten man
jobber på, ved at den er transparent og tilgjengelig for berørte parter.

●

Stafettloggen fører i tillegg til bedre samarbeid, og sikrer at tiltak blir
gjennomført og fulgt opp av de ansvarlige.

●

Den sikrer en likere og mer profesjonell håndtering av
bekymringssaker, selv om ingen saker er like.

Et eksempel på et lysglimt som ble
registrert i stafettloggen av en mor: En
gutt hadde motoriske utfordringer og
behov for hjelp. Etter iverksatt tiltak, bidro
hjelpen til at gutten hadde fremgang og
mor registrerte i stafettloggen at gutten
hadde gått noen skritt. Det var
oppmuntrende og motiverende for alle
parter som var involvert i saken. Å
oppleve at innsatsen en legger ned nytter
er inspirerende.
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Stafettlogg og stafettholder
Stafettholderrollen er for flere ansatte uklar og en rolle flere vegrer seg for å
gå inn i
I arbeidspakke 1A kom det frem at
det var noe begrenset erfaring med
rollen som stafettholder blant
enhetslederne i kommunene. Det
fremkom også at ikke alle
kommuner hadde tydeliggjort hva
som lå i rollen. Blant lederne på
basisarenaene så det ut til å være
ulike oppfatninger av hva rollen
innebar, hvor noen oppfattet det
som en rolle med overordnet
ansvar for fremdrift, mens andre
forstod det som den eller de som til
enhver tid hadde ansvarlig for tiltak.

PwC

●

Funnene fra arbeidspakke 1A forsterkes langt på vei i arbeidspakke 1B.

●

I flere casekommuner blir uklarhet knyttet til rollen som stafettholder
trukket frem. Det er usikkerhet og “misforståelser” knyttet til hvem som
skal ha rollen og hvordan rollen skal utøves.

●

Flere peker også på at de kvier seg for å ta på seg rollen. Det
opplevdes å ta mye tid og være et stort ansvar, langt utenfor den
skisserte stillingsbeskrivelsen om å for eksempel i skolen, undervise.

●

I tillegg er det en del ulike oppfatning både i de ulike fokusgruppene og
på tvers av dem, om hvem som burde inneha rollen og hva rollen skal
dreie seg om.
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Vurderinger og anbefalinger
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Implementering av BTI
Ansatte peker på noen vesentlige suksessfaktorer for implementeringen
Forankring på enhetsledernivå
og forventning til bruk

“Prosjektleder har vært en gang på
besøk på skolen, men vi har ingen
som drar det videre. Jeg har etterlyst
det til mine ledere, skal vi ikke jobbe
noe mer med det?”

Koble eksisterende verktøy til BTI

“Vi hadde mange gode skjemaer og planer
fra før som vi har brukt mest i vår
barnehage (privat). Vi ser at det er et godt
hjelpemiddel med veilederen nå, også
tenker vi at den dagen det neste skrittet
kommer med stafettlogg så kommer det til
å bli utrolig bra.”

Sette informasjon og opplæring i
kontinuerlig system

“Høsten 2018 var prosjektleder ute
og informerte. Det hadde vært lurt
om hun hadde kommet ut igjen og
gitt oss en oppfriskning. Vi må bli
minnet på det jevnlig.”

Praktisk øving og mengdetrening

“Jeg skulle ønske at vi hadde en
plan for at to ganger i året skal man
øve seg på å ta verktøyene i bruk
på et konkret case, for å bli trygg på
dem før man faktisk trenger dem.”

PwC

Intuitive og dynamiske
handlingsveiledere og verktøy
Involvering av alle ansatte på
opplæringsaktiviteter

“ Det fineste var at vi fikk samlet hele
personalgruppa og at alle hørte det
samme.”

“Handlingsveileder er et godt
oppslagsverk, det er lett å ta i bruk og
vi har nytte av maler og verktøy”
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Arbeidspakke 1C
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Arbeidspakke 1 C - Individ
Hovedformålet med arbeidspakke 1C - individ er å kartlegge foreldre og
barn/ungdoms opplevelser av tjenestene de mottar

Hvordan opplever barn og
familier hjelpen de får etter
at kommunen har
implementert
BTI-modellen?

Hvordan opplever barn, unge og
foreldre at de informeres og tar
del i utvikling, utførelse og
oppfølging av tiltak og andre
prosesser som angår dem?

PwC

Hvordan opplever barn,
unge og foreldre at
BTI-modellen støtter
kunnskapsbasert og
tverrfaglig samhandling?

I hvilken grad ser det ut til
at stafettloggen har fungert
godt som
kommunikasjonsverktøy
som sikrer kontinuitet og
hindrer brudd?

Hvordan opplever ansatte
selv at de har arbeidet i de
utvalgte sakene, med hensyn
til tidlig innsats, samordnede
tjenester og
brukermedvirkning?
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Det opprinnelige designet legger opp til en gjennomgang av 9
cases, fordelt på tre kommuner

Kommune
A

Case
Helsestasjon

Case
Barnehage

Kommune
B

Case
Skole

Case
Helsestasjon

Case
Barnehage

Kommune
C

Case
Skole

Case
Helsestasjon

Case
Barnehage

Case
Skole

Datakilder
● Intervju med foreldre/barn/ungdom som har mottatt tverrfaglige tjenester, dvs tjenester som har krevd koordinering og samhandling mellom
to eller flere aktører.
● Intervju med ansatte som har hatt en sentral rolle i barnets/familiens tilbud, i både all-arenaene og hjelpetjenestene
● Gjennomgang av saksdokumentasjon med analyse av saksdokumentasjon i journal, stafettlogg og eventuelle andre tiltaksplaner/individuelle
planer/individuelle opplæringsplaner
PwC
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Resultatene vil oppsummeres som cases, og illustreres ved
bruk av tjenestedesign metodikk
Ved bruk av tjenestedesign vil vi illustrere
brukerens “reise” i møte med tjenesteapparatet i
ulike deler av prosessene i BTI arbeidet, og få frem
hva som har vært positive opplevelser og hva som
har vært negative opplevelser. Dette vil også
knyttes opp mot en vurdering av hvorvidt man har
lykkes med de tre resultatmålene:
●
●
●

PwC

Tidlig innsats
Sammenhengende tjenester uten
oppfølgingsbrudd
Brukermedvirkning
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Temperaturmåler
Hold kamera over QR-kode og klikk deg inn i nettleser og
svar deretter på undersøkelsen som dukker opp.
Kommer du ikke inn i undersøkelsen, kan du logge deg på
undersøkelsen ved å gå inn på www.mentimeter.com og
tast inn koden: 67 28 24 7

PwC
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Interesse for tematiske workshops
Hold kamera over QR-kode og klikk deg inn i nettleser og
svar deretter på undersøkelsen som dukker opp.
Kommer du ikke inn i undersøkelsen, kan du logge deg på
undersøkelsen ved å gå inn på www.mentimeter.com og
tast inn koden: 30 47 66 6
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11 av 11 (alle) oppga at de synes workshops høres interessant ut
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