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Hovedmål for Folkehelseprogrammet i Agder
1. Det er etablert tverrfaglige samarbeidsstrukturer som
bidrar til en varig endring for hvordan vi jobber
kunnskaps- og forskningsbasert med folkehelse i regionen
2. Flere barn og unge på Agder opplever god psykisk helse
ved programslutt sammenliknet med programstart
3. Sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse og
livskvalitet er redusert i løpet av programperioden

kristiansand.kommune.no

OPPVEKST | VIRKSOMHET BARNE-OG FAMILIETJENESTER

Godt begynt
• Kunnskapsbasert vurdering av barn og unges utvikling, psykiske helse
og livskvalitet til bruk som beslutningsstøtte i tjenestene (hovedmål1)
• Oversikt over hvordan psykisk helse og livskvalitet er fordelt
(hovedmål 2 og 3)
• Effektevaluering av tiltak i Folkehelseprogrammet med henblikk på
programmets hovedmål (hovedmål 2 og 3)

Dagens praksis

Ny løsning

Mulighet å nå alle barn - tidlig

BTI-modellen

BTI modellen
•

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og
foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

•

Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats
uten at det blir brudd i oppfølgingen.

•

Involvere brukeren på et tidlig tidspunkt

•

BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning.

•

Modellen gir en oversikt over handlingsforløp illustrert gjennom fire nivåer fra
0-3.

•

Film om BTI:
https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo&feature=youtu.be

BTS – nivåer

Nye mønstre – trygg opvekst
Innovasjonen er en ny og forbedret måte å organisere tjenester på, tilpasset lokale behov og ressurser i
kommunene.
Målsetning å bryte mønstre hvor lavinntekt og sosiale utfordring overføres fra en generasjon til en annen.
•
•
•
•

Helhetlig og koordinert innsats
Familiekoordinator
Familiens plan
Én kontaktperson inn til tjenesteapparatet

• Voksne og barn
• Tett oppfølging over tid
• Organisert i NAV
• Folkehelsekoordinator
• Tverrsektoriell organisering og involvering
• Forskningsbasert evaluering

Ett av fire satsingsområder i
Folkehelseprogrammet i Agder
10 kommuner i Agder deltar i satsingen:
Tvedestrand, Lyngdal, Grimstad, Lindesnes, Bykle og
Kristiansand. Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Farsund.
I tillegg deltar også Stavanger kommune.
Satsingen er finansiert gjennom
Folkehelseprogrammet, kommuners
egenfinansiering, tilskuddsmidler fra
Stasforvalteren i Agder, Regionalt forskingsfond
Agder og Forskningsrådets HELSEVEL- program.
Totalt vil opp mot 200 familier delta i satsingen,
til sammen omtrent 250 voksen og 550 barn.

Resultatmål – Nye mønstre
• Barn, unge og foreldre i deltakerfamiliene
opplever bedre psykisk helse og
livskvalitet.
• Barna deltar i fritidsaktiviteter og sosiale
sammenhenger med andre jevnaldrende.
• Barnas skoleprestasjoner bedres.
• Antall barn og unge i prosjektet som
vokser opp i boliger som er trangbodde
eller har dårlig standard er redusert. Barna
bor i et stabilt miljø over tid.
• Foreldrene er i arbeid eller arbeidsrettet
aktivitet.
• Familienes økonomiske situasjon er
oversiktlig, forutsigbar og håndterbar.

Prosjektet helhetlig rammeverk
• Skjønnsmidler
fra Statsforvalteren 2021
• 3-årig satsing
• Ser Godt begynt, BTI og Nye
mønstre i sammenheng
• Utvikle kvalitetssikret tiltaksvifte
• Alle kommuner i Agder kan være
med

Prosjektet skal:
• Legge til rette for at alle kommunene i Agder har mulighet til systematisk kartlegging av barn og unges
utvikling, helse og livskvalitet i ordinære tjenester (prosjektene i Godt begynt)
• Sikre at BTI-metodikken tas i bruk når det identifiseres barn og familier med behov for ekstra oppfølging
(BTI)
• Ta i bruk etablerte felles tiltak og pågående felles initiativ som innhold i handlingsveileder (BTI)
• Systematisere og kvalitetssikre tiltak som legges inn i kommunenes lokale handlingsveileder, slik som ICDP,
COS, Til rett tid, Friskus, Smart livsstil, Barn under radaren, Vanlig men vondt, programmer for mestring av
angst, m.m. i samarbeid med kompetansesentrene og aktuelle spesialisttjenester
• Videreutvikle modell for helhetlige og koordinerte tjenester til familier med sammensatte utfordringer (Nye
mønstre) til også å gjelde andre målgrupper enn familier med lavinntekt
• Utvikle og/eller anskaffe felles programmer for kompetanseutvikling/opplæring/elæring/webinar/simulering
• Videreutvikle bruk av felles samhandlingsverktøy (Stafettlogg, Familiens plan, Individuell plan, m.m.)

Arbeidspakke 1: Utvikle og implementere helhetlig
rammeverk
• For å kunne videreutvikle erfaringene fra satsingene Godt begynt, BTI
og Nye mønstre til et helhetlig rammeverk for innsats for å tidlig
identifisere og hjelpe risikoutsatte barn og deres familier er det behov
et systematisk arbeid over tid.
• I et slikt felles rammeverk for helhetlig innsats vil den enkelte
kommunes tiltak innlemmes, og ordinære tilskuddsordninger kan
være aktuelle for å prøve ut og etablere nye tiltak der hvor
kommunene erfarer manglende tiltak eller utilstrekkelig kvalitet på
tiltakene.
• Videreutvikling av samhandlingsverktøy som inkluderer dialog med
innbyggere/brukere er sentralt i arbeidspakken.

Arbeidspakke 2: Utvikle strukturer for
kvalitetssikring av tiltak
• Hver kommune vil implementere egne tiltaksvifter i rammeverket.
• Som hjelp til å kvalitetssikre eksiterende tiltak, og for å sikre kvalitet
og sammenheng i nye tiltak som inkluderes, planlegger prosjektet
sammen med kompetanse-sentrene i Samarbeid Sør; Rbup, RVTS og
Korus, å utvikle strukturer for kvalitetssikring av tiltak.
• Tiltaksviften den enkelte kommune besitter og videreutvikler kan ikke
være styrt av tilfeldigheter, men skal være kunnskapsbasert og dekke
behovet kommunen har.

Arbeidspakke 3: Utvikle og iverksette felles
kompetanseprogram for kommunene i regionen
• 0-punkts måling gjennomført som ene del av BTI satsingen viser
kompetansebehov i alle tjenester til barn og unge knyttet til følgende
tema: rus, psykisk helse, konflikt håndtering, seksuelle overgrep, vold og
økonomiske forhold.
• Gjennom Nye mønstre – trygg oppvekst er det identifisert stort behov for
å se tjenester til voksne og tjenester til barn i sammenheng, og ha et
familieperspektiv i mye større grad enn hva som er ordinær praksis i dag.
Det er behov for spesialisert koordinerings-kompetanse i kommunene for
å kunne håndtere komplekse utfordringer.
• Utvikling av felles kompetanse-programmer for tjenestene i kommunene
vil være en sentral del av prosjektet, og en forutsetning for at tjenestene
skal kunne identifisere behov og ta i bruk samhandlingsverktøyene.
Samarbeidspartner i dette vil være kompetansesenter-nettverk Samarbeid
Sør; Korus, Rbup og RVTS.

Fremdrift
Prosjektlederstilling (Kristiansand):
100%. Utlyst.
Prosjektmedarbeider (Arendal):
50% stilling
Prosjektmedarbeider (Lyngdal): 20% stilling

Takk for oss!
www.godtbegynt.no
www.nyemønstre.no
https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppvekst/tverrfaglig-innsatsfor-barn-og-unge-bti/bti-agder/

