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Innhold
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Tidspunkt Tema

09:05 - 10:00 Gjennomgang av funn fra Arbeidspakke 1C

10:00 - 10:10 Pause

10:10 - 11:30 Tema: Egenevaluering
En liten beinstrekk ca midt i

13:15 - 13:45 Støtte til implementeringsarbeidet (Opsjon)
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Funn fra Arbeidspakke 1C
Individ
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Innledning
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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 
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Innledning
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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?
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1. Metode og problemstillinger

2. Strukturering av funn rundt de tre målsettingene
● Tidlig innsats
● Brukermedvirkning
● Helhetlige tjenester uten oppfølgingsbrudd 

Presentasjon av funn fra arbeidspakke 1c

3. Dypdykk og eksempler fra tre case 
● Barnehage - bruk av digital stafettlogg
● Helsestasjon - mor med rusproblemer
● Skole - skolevegring

4. Foreløpige vurderinger på tvers av case
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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
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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?

Hvilke erfaringer har barn, 
unge og foreldre at 

BTI-modellen med å motta 
støtte fra flere tjenester 

som skal samhandle 
tverrfaglig? 

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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Metodisk har vi gjennomført kvalitative 
dybdestudier
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● Vi har gjennomført totalt 8 case
○ Hver case besto av intervjuer med foreldre og 1-2 ansatte i 

tjenesteapparatet som har hatt en sentral rolle i saken
○ Vi planla opprinnelig for 9 case, men fikk frafall i ett case

 
● Fire kommuner har bidratt med case

○ Vi har forsøkt å få til en jevn fordeling med hensyn til barnets 
alder
■ Helsestasjon
■ Barnehage
■ Skole

● Utvalget består av en variasjon av saker
○ Det var ingen utvalgskriterier med hensyn til hva saken skulle 

handle om eller hvor komplekst samarbeid det dreier seg om
○ Det har heller ikke vært et mål å få med foreldre med særlig 

positiv erfaring eller særlig negativ erfaring

● Noen intervjuer med ansatte gjenstår
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Arbeidspakke 1C - Individ: Gjennomgang av 8 case
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Case Alder* Utspring Bekymring

1 7 år Barnehage Mor bekymret for sosial samhandling ved 4-5 års alder. Barn utsatt for fysisk og psykisk vold i oppvekst.

2 0 år Helsestasjon Mor med rusmiddelproblemer og under oppfølging i TSB blir gravid. 

3 12 år Skole Barn med medfødt (mild) utviklingshemming og sammensatte behov var slapp og blek.  

4 5 år Barnehage Mor bekymret for barn uten språk ved 2 års alder, da barnet skulle begynne i barnehagen.

5 11 år Skole Barn med medfødt utviklingshemming og sammensatte behov. 

6 11 år Helsestasjon Barn med sterk skolevegring som oppsto ved 9 års alder. 

7 9 år Skole Et barn på 9 år med utagerende atferd. Mor og sønn har blitt hasteflyttet av barnevernet i tidligere hjemkommune. 

8 3 år Barnehage Barn akuttplassert i fosterhjem som 1,5 åring med medfødt syndrom som følge av rus i svangerskap. Mor uttrykt 
bekymring for utagerende adferd ved oppstart i barnehage i 3-års alder. 

*Alder på barn ved tidspunkt for gjennomføring av intervju.
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Overordnede funn fra arbeidspakke 1C
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Tidlig innsats

● I flere case er det foreldrene selv 
som først har tatt opp egen 
bekymring. 

● Brukere opplever i hovedsak at 
tjenesteapparatet har respondert 
raskt på bekymring og at de er 
fulgt opp gjennom tett dialog. 

● I de fleste casene opplever 
foreldrene kommunenes arbeid 
for å lykkes med tidlig innsats 
som god.

● I flere case har foreldre blitt 
invitert til et tverrfaglig møte for å 
belyse familiens helhetlige 
situasjon, som et ledd i å finne ut 
hvilken hjelp familien kan ha 
behov for. Dette ser ut til å 
fungere godt.

Brukermedvirkning

● Foreldrene har gjennomgående 
positive erfaringer når det gjelder 
brukermedvirkning. 

● Det trekkes frem opplevelse av å 
bli tatt på alvor, å bli trodd på, å 
bli involvert og å få medvirke i 
oppfølgingstilbudet. 

● I tilfeller hvor bruker ikke er like 
fornøyd, bunner mye i at de 
opplever å ikke få god nok 
informasjon og at tjenestene 
kommuniserer over hodet på 
foresatte.  

● Digital stafettlogg - viser en tett 
samhandling mellom hjem og 
barnehage i at det gis 
“hjemmelekse” til hjemmet. 

Helhetlige tjenestetilbud

● Brukere opplever stort sett et 
helhetlig oppfølgingstilbud og 
gode overganger mellom 
tjenester.

● De virkemidlene i BTI som skal 
bidra til helhetlig 
oppfølgingstilbud, som stafettlogg 
og rollen som stafettholder, er 
ikke brukt i alle casene. 

○ I de fleste case har 
brukerne hatt en i 
tjenesteapparatet som 
koordinerer, men det 
varierer om det omtales 
som koordinator eller 
stafettholder.

○ Stafettlogg er i varierende 
grad tatt i bruk og i flere av 
casene har de ingen 
stafettlogg.
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Case 2
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Informanter ● Barnets mor
● Miljøarbeider
● Jordmor

Bekymring ● Mor under oppfølging av TSB for rus blir 
gravid

● Psykolog kobler på BTI 

Barnets alder (på 
intervjutidspunkt)

● 0 år

Involverte instanser ● Helsestasjon
● Jordmor
● Psykolog
● Barnevern
● TSB
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Mor i oppfølging i TSB 
blir gravid under 
behandling.  BTI 
påkoblet etter 
oppfordring fra 
psykolog og samtykke 
fra mor. Mor har vært 
bekymret for ikke å 
være god nok eller 
lykkes i rollen som 
mor. 

Far også utfordringer 
med psykisk psyke og 
alkohol. 

Under svangerskap 
har begge foreldre 
vært med i møter med 
jordmor. 
Barneverntjenesten 
var påkoblet til barnet 
ble født. 

Første BTI-møte var 
det 11-12 aktører 
tilstede digitalt. Det 
opplevdes litt 
skremmende, men 
koordinator har 
hjulpet å sortere og 
det har vært de mest 
relevante som har 
fulgt saken videre

Mor opplever å ha 
stått i fokus i 
oppfølgingen hun har 
fått, hun har blitt 
inkludert i avgjørelser 
og har fått spille inn 
hvem hun vil ha med i 
møter. 

Det har vært smidige 
overganger mellom 
tjenestene, fra jordmor til 
helsesøster. 
God informasjon har 
bidratt til at oppfølgingen 
har opplevdes mindre 
skummel, spesielt fra 
barneverntjenesten, som 
hun bare har hørt 
skrekkhistorier fra.

Den største 
fordelen med 
oppfølgingen er at 
mor har fått mye 
tid til samtaler med 
jordmor. Det har 
bidratt til et sterkt 
tillitsforhold og har 
trygget mor i rollen 
som mor.

“I den situasjonen jeg 
har vært i, med mange 
risikofaktorer, har jeg 
opplevd at ting har 
blitt avklart underveis 
gjennom den tette 
oppfølgingen. 
COS-kurs og ukentlige 
møter med DPS etter 
fødsel og videre.

Case 2
Mor med rusmiddelproblemer som ble gravid (barn nummer tre) 
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Case 2
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Negative erfaringer
Det har opplevdes litt overveldende 
med 11-12 stykker på oppstartsmøte i 
BTI, og at det i tillegg var digitalt

Positive erfaringer
● Tid og samtaler med jordmor har skapt 

trygghet for mor
● Det er utviklet et sterkt tillitsforhold, 

gjennom kontinuitet og støtte over tid
● Mor opplever at tjenestene er der for å 

hjelpe og det gir henne en trygghet i at 
de er der for henne
Det har vært smidige overganger og 
informasjonsutveksling mellom 
tjenestene
Mor opplever å ha ståtte i fokus og at 
hun har fått medvirke og blitt trodd på i 
egen sak

Tidlig innsats

Brukermedvirkning

Sammenhengende tjenester

“Jeg har blitt stolt på, og opplever å ha hatt tillit 
av de jeg har vært i møte med”

“Jeg kunne nesten blitt gravid igjen for å bevare 
forholdet til jordmor”

“Jeg opplever at oppfølgingen har vært 
fantastisk. Jeg har ikke blitt dømt og sitter 
igjen med følelsen av at de villet meg vell”

“I det første BTI-møte var det 11-12 aktører tilstede digitalt. 
Det opplevdes litt skremmende, men koordinator har 

hjulpet å sortere og det har vært de mest relevante som har 
fulgt saken videre”

“Jeg har vært takknemlig for og har tatt imot all den hjelpen 
jeg har kunnet få”
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Case 4
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Informanter ● Barnets mor
● Ansatt i barnehage
● Logoped

Bekymring ● Treg språkutvikling

Barnets alder (på 
intervjutidspunkt)

● 5 år

Involverte 
instanser

● Barnehage
● Logoped
● PPT (for å få logoped)



PwC

Et barn på 2 år 
hadde ikke språk da 
han begynte i 
barnehagen. Mor var 
bekymret og tok 
kontakt med 
barnehagen med 
ønske om at det 
skulle rettes fokus 
på språkutvikling.  

Barnehagen foreslår å 
opprette digital 
stafettlogg i saken, 
som et prøveprosjekt 
iom at BTI nylig (på 
det tidspunkt) var 
innført.

Digital stafettlogg har 
fulgt barnet siden det 
var 2 år til nå (5 år). 
Involverte er logoped, 
barnehage og foreldre.

Det er 
oppfølgingsmøter hver 
2-3 mnd. Oppleves 
nesten litt hyppig mht 
mål om språkutvikling.

Mor opplever at 
digital stafettlogg 
som oppfølgings- 
verktøy har fungert 
bra. Mor er fornøyd 
med at hun kan følge 
med på hva som blir 
gjort og hvordan det 
går når barnet er i 
barnehagen. 

Gjennom den digitale 
stafettloggen får mor 
varsler når det er noe 
nytt i saken, enten 
møter, nye referat, 
lysglimt eller det er 
oppgaver som skal 
følges opp i hjemmet. 
Mor opplever 
stafettloggen intuitiv i 
bruk.

Ved overgang til 
skole opplever mor 
det som positivt at 
så mye som mulig 
av det som er prøvd 
ut og gjort i 
barnehagen er 
dokumentert og kan 
følge barnet videre.  

Mor sitter igjen med 
opplevelsen av hun 
og far har fått mer 
kontroll og kan 
sjekke mer selv 
hvem som er 
involvert i saken. 

Case 4
Barn med treg språkutvikling (og digital stafettlogg)  
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Case 4
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“Digital stafettlogg har fulgt barnet helt siden 
det startet i barnehagen, etter bekymring fra 
foresatte. Foresatte setter pris på at alt som 
er gjort i barnehagen er dokumentert og kan 

følge barnet videre i skolen”

“Det er veldig gøy å lese om lysglimt og se 
at det er en positiv utvikling. Vi får det litt 

sort på hvitt at det er en fremgang”

“Det å ha alt på ett sted (i digital 
stafettlogg), uten mange løse ark 
fra ulike møter oppleves som den 

største nytten” 

Negative erfaringer
● Det eneste som er negativt med den 

digitale stafettloggen er at det er lite 
oversiktlig og tungvint å navigere i 
den mobile løsningen.
I noen tilfeller litt hyppige møter sett 
opp imot hva en kan forvente av 
fremgang som følge av tiltak

Positive erfaringer
Størst nytteverdi i at all informasjon er 
samlet og tilgjengelig på ett sted 
(digital stafettlogg)
Opplever stafettlogg som intuitiv og 
enkel å ta i bruk
Oppelver lysglimt som motiverende
Opplever at samarbeidet med 
barnehagen har vært bra
Opplever at de har blitt godt fulgt opp
Opplever det som positivt at de som 
foreldre kan følge med når det har 
vært fremgang/positive hendelser i 
barnehagen

Tidlig innsats

Brukermedvirkning

Sammenhengende tjenester
“Når jeg får mail med nytt lysglimt, så 
har jeg veldig lyst til å inn og se hva det 
er barnet har mestret. Det er koselig å 
lese! Det er ikke alltid 
barnehageansatte kan fortelle om dette 
heller i etterkant i 
hente/leveringssituasjoner”
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Case 6
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Informanter ● Mor
● Helsesykepleier (stafettholder)
● Kommunepsykolog

Bekymring ● Barn med skolevegring

Barnets alder (på 
intervjutidspunkt)

● 11 år

Involverte 
instanser

● Skole (kontaktlærer)
● Skolehelsesykepleier
● Spesialpedagog
● Barneverntjeneste
● Habiliteringstjenesten (Habu)
● Kommunepsykolog
● Fastlege
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Barnet begynte å ikke 
ha lyst til å gå på 
skolen i 4. Klasse.  
Skolevegringen 
utvikler seg gjennom 
4. klasse og eleven var 
lite på skolen det året. 

I 5. Klasse fikk barnet 
hjelp til å komme seg 
på skolen ved hjelp av 
to assistenter. 

På grunn av Covid-19 
og hjemmeskole 
opphørte det. 

Høsten i 6. klasse 
begynte 
helsesykepleier å 
følge barnet til skolen. 
Dette fungerte en 
stund, men så ble 
barnet nesten aldri 
med.
Det har også blitt 
prøvd ut kortere 
skoledager.

Høsten 2020 hadde 
foreldrene første møte 
med BTI-team, hvor 
mange ulike tjenester var 
med. Etter hvert ble bare 
de mest sentrale 
instansene med videre. 
De har møter hver 4. - 6. 
uke; Hvordan går det, 
hva skal vi gjøre videre, 
hvordan har vi lykkes 
med tiltakene?

Det er stafettlogg i 
saken. Foreldrene 
hadde forventet mer 
aktivitet og jevnlige 
oppdateringer fra flere 
av de involverte 
aktørene. 

Saken oppleves 
fortsatt som 
utfordrende - 
foreldrene har gått ned 
i 50 % stilling hver på 
jobb for å følge barnet 
annen hver uke på 
skolen, og blir 
værende der hele 
dagen. De ønsker 
hjelp med dette for å 
kunne ha en normal 
hverdag.

Barnet og foreldrene får 
oppfølging fra flere 
tjenester: Barnet har 
vedtak om 
spesialundervisning, 
men har ikke lyst til å 
være annerledes enn de 
andre barna i klassen. 
Barnet har også samtaler 
med psykolog og 
foreldrene har veiledning 
fra barneverntjenesten.  

Case 6
Et barn på 11 år med skolevegring
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Case 6
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“Det har vært veldig bra. Vi blir veldig hørt. (...) 
De møtene vi har hatt har vært gull verdt. Vi kan 
sitte og snakke, alle sammen, for å finne ut hva 
som er best for vårt barn, og hva vi skal gjøre..” 

“Vi opplevde før å måtte fortelle om saken 
vår på nytt, hver gang vi møtte et nytt 
menneske. Og det slipper vi nå med 
stafettloggen.” 

Negative erfaringer
Foreldrene opplever at Stafettloggen kun blir en 
gjentakelse av det som har blitt sagt på forrige møte. 
De hadde forventet at flere av tjenestene brukte den 
aktivt.
Foreldrene skulle ønske at skolen kunne ta mer tak i 
skolevegringen, slik at de selv på sikt kan være i full 
jobb igjen og ha en normal hverdag. 
De er ikke fornøyde med måten 
spesialundervisningen legges opp på, fordi barnet 
ikke liker å bli tatt ut av klassen eller å ha en 
assistent ved siden av seg hele dagen.

Positive erfaringer
Det å arrangere et BTI-møte, hvor mange ulike 
instanser er med på å belyse saken ut fra sitt faglige 
ståsted, bidro til at flere relevante tjenester ble koblet 
på.
Hyppige BTI-møter, hvor vi setter mål, med små steg, 
snakker om hvordan det går og evaluerer det på neste 
møte. 
Positive erfaringer med foreldreveiledning fra 
barneverntjenesten.
Positive erfaringer med veiledning av barnet fra 
kommunepsykolog.
Stafettlogg bidrar til bedre informasjonsdeling mellom 
tjenestene og fører til at foreldre slipper å gjenta sin 
historie.

Tidlig innsats

Brukermedvirkning

Sammenhengende tjenester

“Det er flere på skolen, for eksempel lederen på SFO, som har sagt 
at de angret på at de ikke tok tak før. De har alltid sett at det var 
vanskelig å levere barnet, pga separasjonsangst. Vi hadde ett 
menneske som tok mot hver morgen, som vi fikk ordna. Det var vel 
ingen som visste at det kom til å gå så galt til slutt, at barnet ikke 
ville på skolen. ”
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Dette er noe av det vi ser har fungert godt

“Oppstartsmøte” hvor alle relevante tjenester blir kalt inn viser bruker at det er mange som 
er der med formål om å hjelpe. 

20

En stafettholder/koordinator som er tilstedeværende og tett på er viktig. I de tilfellene hvor 
bruker har opplevd god oppfølging trekker flere frem at stafettholder/koordinator har “hatt 
oversikt”, “koordinert”, “vært tett på”, “hjulpet å navigere og sile”, og at det har opplevdes trygt

I solskinnshistoriene har en lykkes i å formidle at en er der av omtanke

Digital stafettlogg er enkel og intuitiv å ta i bruk og samler informasjon og dokumentasjon på ett sted.
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Dette ser vi at er utfordrende - “Pain points”

Det er ulike oppfatninger av hva som utløser bekymring og når det for eksempel skal opprettes stafettlogg 
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Bruk av handlingsveileder, verktøy og stafettlogg varierer. De som ikke bruker det aktivt 
gjør det “sånn som de har gjort det tidligere”. Det er også en terskel for å ta i bruk digitale 
hjelpemidler for enkelte ansatte. 

Potensialet i den digitale stafettloggen er ikke tatt ut

Journal- og dokumenthåndteringssystem fungerer suboptimalt, informasjon mellom og på tvers 
av tjenester flyter mer tilfeldig enn systematisk

Kvaliteten i oppfølgingen er personavhengig
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Hold kamera over QR-kode og 
klikk deg inn i nettleser og svar 
deretter på spørsmålene 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:  7038 0410
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Egenevaluering
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KS har utarbeidet en veileder i egenevaluering som skal hjelpe 
kommunene til å kunne evaluere eget folkehelsearbeid

26Kilde: KS Veileder i egenevaluering

“Mange synes at forventningen om 
evaluering er krevende, og vet ikke helt 
hvordan de skal gripe det an.”

Intensjonen med veilederen er å vise at det 
ikke behøver å være så komplisert. 

Ofte kan man komme langt med å stille 
noen systematiske spørsmål på bestemte 
tidspunkt i utviklingen av et prosjekt”.

https://www.ks.no/contentassets/6dc53395d53a44e4a6c2ce0473655335/VeilederEgenevalueringMars2019.pdf
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Egenevaluering (intern evaluering) og eksternevaluering
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● Følgeevalueringen som PwC gjennomfører er en 
ekstern evaluering
○ Vi har et regionalt (Agder) perspektiv
○ Som eksternt miljø bør vi etterleve strengere 

krav til forskningsbaserte metoder og 
fremstilling av resultater

● Kommunene kan også gjøre intern evaluering 
(egenevaluering)
○ Dere kan ha mer fokus på egen kommune 
○ Dere trenger ikke å ha like store ambisjoner 

til vitenskapelig tilnærmingsmåte

Kilde: KS Veileder i egenevaluering

https://www.ks.no/contentassets/6dc53395d53a44e4a6c2ce0473655335/VeilederEgenevalueringMars2019.pdf
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Vi skal etterstrebe å bistå dere med 
metodikk og tilnærminger som vil gjøre 
egenevaluering enklere.

28
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Hvordan kan det å drive med 
egenevaluering hjelpe oss i 
implementeringsarbeidet?

29
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Prosessevalueringer og effektevalueringer
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● For mange betyr evaluering først og fremst studier som vurderer om et tiltak nådde 
målene sine, altså evalueringer som på en eller annen måte oppsummeres til slutt. 
Slike evalueringer kaller vi summative (effektevaluering).

● I praksis er intensjonen vel så ofte at evalueringen skal styrke tiltaket eller 
programmet som studeres. Da skal altså evalueringen kunne være med å forme 
tiltaket, og vi snakker om en formativ evaluering (prosessevaluering)
○ Særlig viktig med tanke på videreføring i ordinær drift

● I intern evaluering er det i utgangspunktet nærhet mellom evaluatør og tiltak, og det er 
dermed store muligheter for refleksjon, læring og styrking av tiltaket underveis i 
prosessen. 

○ Her er det likheter til å være en lærende organisasjon og å bygge en 
læringskultur, samt tjenestedesign
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Effekt eller virkning er ofte vanskelig å påvise, og 
finner vi en virkning kan det være vanskelig å 
være sikker på at den skyldes tiltaket. Det kan ha 
vært utenforliggende faktorer som skapte 
effekten. Dessuten hjelper det ofte lite å vite at 
det ble en effekt dersom vi ikke vet hva som 
skapte den. Det forutsetter kunnskap om 
prosessene, og om hva som faktisk ble gjort. 
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● Vi ønsker å bli bedre på tidlig innsats 
overfor barn, unge, familier og gravide

● Vi ønsker å bli bedre på tverrfaglig 
samhandling rundt familier som får hjelp 
fra flere tjenester

● Vi ønsker at brukerne skal oppleve at de 
får hjelp med det som er viktig for dem

“Vi implementerer BTI!!” ● Tidlig innsats?
● Bedre brukermedvirkning?
● Mer sammenhengende 

tjenester?

● Eller oppnår vi andre ting 
(utilsiktede effekter)?
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Programteori - en enkel fremstilling av hvordan BTI er 
ment å virke

Ressurser Aktiviteter Utfall Resultater på kort 
sikt

Resultater på 
lang sikt

Stafettlogg Ansatte bruker 
stafettlogg aktivt

Digital handlings
veileder

Stafettholdere 

Kartleggings- og 
støtteverktøy 

Ansatte følger 
handlingsveiledere 
og tar i bruk aktuelle 
verktøy

God informasjonsdeling og sammenheng 
mellom involverte tjenester

Bedre psykisk 
helse og 
livskvalitet blant 
barn og unge

Barn, unge og foreldre 
får tidlig hjelp med 
sine utfordringer

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

Godt samarbeid mellom tjenester og 
foresatte/foreldre (brukermedvirkning)

Barn, unge og familier 
får sammenhengende 
tjenester uten 
oppfølgingsbrudd

Barn, unge og familier 
opplever å få tjenester 
som er tilpasset deres 
behov

Stafettholdere 

Ansatte kobler på andre tjenester ved behov
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Det er mange ulike målgrupper og ulike typer  
datainnsamlingsmetoder
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Målgrupper

● Ansatte
● Tjenesteledere
● Barn og unge
● Foreldre
● Prosjektlederne?
● BTI-kontaktene?
● De med rollen som stafettholder?

Datainnsamlingsmetoder

Kvantitative datainnsamlingsmetoder
● Spørreundersøkelser
● Tallmateriale fra datasystemer 

(stafettlogg, fagsystemer osv)

Kvalitative datainnsamlingsmetoder
● Intervjuer
● Fokusgrupper
● Observasjon
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Kvantitativ + Kvalitativ innsikt

1000 personer

10 «sannheter»

10 personer

100 innsikter
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Basert på følgeevalueringens datainnsamlingsmetoder, har vi 
gjort en vurdering av hva som kan være gjennomførbart å 
gjøre av egenevaluering

38

Erfaringer fra ansatte

● Fokusgrupper og/eller 
individuelle dybdeintervjuer

● Spørreundersøkelse med 
utvalgte spørsmål fra 
evalueringen og 
BTI-undersøkelsen (via 
Google Forms etc)

Erfaringer fra foreldre

● Individuelle dybdeintervjuer 
(empatiintervjuer)

Statistikk fra stafettlogg

● Antall aktive saker
● Barnets alder?
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Aktuelle spørsmål som kan brukes i egne spørreundersøkelser 
blant ansatte
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Handlings- 
veileder

● Kjenner du til din tjenestes/din kommunes handlingsveileder?
● Hvor ofte bruker du…?
● Hvor godt eller dårlig kjenner du til... (Meget dårlig, Ganske dårlig, Verken eller, Ganske godt, 

Meget godt)
a) Rutiner og prosedyrer for samarbeid på tvers av tjenester (Kutte ut «prosedyrer»?)
b) Regler Lovverk for bruk av samtykke og taushetsplikt (Bytte ut «regler» med «lovverk»?)
c) Regler for meldeplikt til barneverntjenesten (Slette «regler for»?)
d) Veileder for informasjon og oppfølging av barn som pårørende til foreldre eller søsken

Evaluering 1B

Verktøy ● Hvilke type støtteverktøy er tilgjengelige i din tjeneste for å understøtte BTI-arbeidet?
● I hvilken grad opplever du å ha gode verktøy for å sikre

○ Brukermedvirkning
○ Tidlig innsats
○ Samordnede tjenester

Evaluering 1B

Stafettlogg ● Hvis det er tatt en beslutning om å gå videre med en bekymring, hvordan dokumenterer du eller 
din tjeneste tiltak og ansvarsfordeling?

● Har du deltatt i samarbeid rundt et barn/en ungdom hvor stafettlogg har vært benyttet?

Evaluering 1B

Stafettholder ● Har du erfaring med å ha rollen som stafettholder eller den som koordinerer samarbeidet? Evaluering 1B

Elementer i BTI (ressurser og aktiviteter)
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Aktuelle spørsmål som kan brukes i egne spørreundersøkelser
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Tidlig 
identifisering

● Hvor godt eller dårlig synes du at du behersker det å identifisere tegn eller symptomer 
(risikofaktorer) hos barn/unge som..(Meget dårlig, Ganske dårlig, Verken eller, Ganske godt, 
Meget godt)

● Hvor godt kjenner du til hvordan du skal handle på bakgrunn av bekymring?

Underveisundersøkelse

Nytt spørsmål om 
handling

Informasjons-
utveksling

● Opplever du at det er god praksis når det gjelder informasjonsutveksling på tvers av 
tjenesteområder i din kommune?

Brukermedvir
kning

● I hvilken grad lykkes du med å involvere foreldre/foresatte i bekymringssaker (at de tar del i å 
definere utfordring, mål, og å finne løsninger for/sammen med eget barn)?

● I hvilken grad lykkes du med å involvere barn og unge i bekymringssaker (at de tar del i å 
definere utfordring, mål, og å finne løsninger for/sammen med eget barn)?

●

Underveisundersøkelse

Resultater på kort sikt
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Gjennomføring av brukerintervjuer

41
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Etablere empati 
og forståelse for 
brukeren
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Sykehuset sett fra en 
besøkendes ståsted…
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Sykehusets sett fra 
administrasjonens ståsted…
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Sykehusets sett fra 
pasientens ståsted…



PwC

Hvordan få tak i 
pasientens perspektiv?
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Tips for gode brukerintervjuer

• Planlegg og bli kjent med intervjuguiden på forhånd slik at 
du er godt forberedt til intervjuet.

• Skriv spesielt ned utsagn underveis i intervjuet, disse er 
gode å ha for å viderefortelle og dele innsikten etterpå.

• Gjennomfør intervjuet som en vanlig samtale og la bruker 
fortelle mens du lytter og noterer. Gjør det du kan for å ikke 
stille ledende spørsmål.

• Vær åpen og interessert i å lære av brukeren, spesielt hvis 
det går på tvers av din egen etablerte oppfatning.

• Still grunnleggende og tilsynelatende naive spørsmål! 
Forsøk å legge til side din egen jobb-beskrivelse og sett deg i 
brukerens sko.

• Hvis det blir stille – la det være stille. Ofte trenger bruker litt 
tid på å tenke seg om og utdype mens du er opptatt med å 
notere.

• Vær på utkikk etter overraskelser og fokuser på det 
intervjuobjektet er opptatt av, samtidig som du styrer 
samtalen.

• Forsøk å forstå bakgrunnen for det brukeren sier. Spør 
hvorfor de mener det de mener. Unngå å anta at du har 
forstått hva brukeren mener, men spør hvorfor til du har 
kommet til bunns i det.

• Hold tilbake hvis du føler for å ta din egen rolle i forsvar 
eller forklare hvorfor noe er som det er. La brukeren fortelle 
og spør hva dere kan gjøre annerledes.

• Skriv ned de viktigste lærdommene fra hvert intervju rett 
etter at du er ferdig. Oppsummer så resten av intervjuet så 
snart som mulig, mens du har det friskt i minne

NB!
I dette prosjektet skal alle intervjunotater skrives for hånd 
og digitaliseres etter at det er anonymisert. Deretter skal 
notatene makuleres
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1. Vær vennlig, sørg for en behagelig atmosfære og å tilby gjerne noe å drikke. 

2. Introduser deg selv og prosjektet

F.eks: Tusen takk for at du stiller som informant i dette viktige arbeidet! 
I vår kommune ønsker vi å gi god oppfølging til barn og familier. Vi holder på å implementere en modell som 
heter BTI, og står for Bedre Tverrfaglig Innsats. Målet er å tidlig identifisere det dersom noen har behov for 
tilpassede tjenester, at barn og foresatte skal få medvirke i utformingen av tjenestene og at når familier får 
hjelp fra flere tjenester, skal det være god sammenheng. For å kunne videreutvikle våre tjenester enda bedre, 
trenger vi å forstå hvordan det er å være bruker i møte med tjenestene og derfor trenger vi å lære av deg og 
dine erfaringer.   

3. Forklar tidsbruk (ca. 45 minutter) og roller i intervjuet, samt at det vil bli tatt notater underveis.

4. Informer om  at dette er konfidensielt, og at ingen personopplysninger eller noe som kan knytte notater til 
person vil bli tatt med videre. 

5. Minn intervjuobjekt på at det finnes ingen riktige eller gale svar.
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Før intervjuet starter
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Intervjuguide
Foreldre/foresatte til barn som får ekstra oppfølging

Intro
• Introduksjon av møtedeltakere og deres rolle under 

intervjuet 
• Bakgrunn for prosjektet
• Info om personvern og intervjuets varighet

Kan du begynne med å fortelle litt om din familie?
Familie. Barn.

1. Kan du fortelle litt om reisen du har vært gjennom i møte 
med tjenesteapparatet?
Ta det fra begynnelsen, og fortell hva som har skjedd underveis. 
Hvordan oppsto bekymringen? Hvem har vært involvert? Hvilke 
tjenester har dere fått hjelp av? 

2. I den reisen du har vært igjennom, hva opplever du har 
fungert bra?
Hva har vært viktig for deg?
Lytt spesielt etter brukermedvirkning, tjenester som svarer til 
behovet, samarbeid mellom instansene

3. Hva fungerte mindre bra? 
Hvorfor? 

4. Hva tenker du må til for at veien skal bli bedre? 
Nå i ettertid - Hva tenker du skal til for at du skulle fått et bedre 
utbytte av tjenestene? (Eller fungerer det godt i dag?) 

5. Hvis du selv kunne bestemme deres reise i møte med 
tjenesteapparatet, hvordan skulle det da vært?

➔ Husk å ta notater eller tegn en tegning for å hjelpe deg å 
huske vedkommede. 

➔ Husk å takke for hjelpen! 
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Tips for gode oppsummeringer

Notatene bearbeides og anonymiseres. Til  sammen bør ikke 
notatene være på mer enn 2- 3 sider pr. intervju. Vi anbefaler 
følgende oppsett: 

Informantnummer:  Bruk nummeret dere får ved tildelinger av 
informant 
 
Tegning/ kort notat for gjenkjennelse:  Lag en liten tegning eller 
lag en setning/ stikkord som kan hjelpe deg med å huske 
personen og deres historie, uten at personen er gjenkjennbar 
gjennom dette.
 
Hovedpunkter:
Hva var spesielt viktig for denne personen å formidle? Hva 
formidlet denne personen som kan være viktig for prosjektet?

Oppsummering av intervju:
I oppsummeringen er det viktig å gjengi samtalen på en god og 
naturlig måte slik at den gjenforteller det personen sa. Det er 
personens egen historie som skal komme frem. 

Utsagn:
Prøve å trekke frem typiske utsagn («sitater») som informanten 
har kommunisert, da disse er gode å bruke videre i workshops og 
i fremlegging. 

Anonymisering: 
Se eget ark om dette. NB!

Lagring / sende
Notater underveis i intervjuet skrives for hånd og digitaliseres 
etter at det er anonymisert. Deretter skal notatene makuleres. 
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Informanter skal ikke spørres om  
personopplysninger eller helseopplysninger under 
intervjuet. De vil likevel kunne komme til å dele slike 
opplysninger i samtalens løp, og da er det viktig at 
du som intervjuer eller referent vet hva som 
klassifiseres som slike opplysninger. 

Det er ikke alltid lett å sortere ut hva som er slike 
opplysninger under intervjuet, men 
personopplysninger og helseopplysninger skal så 
langt som mulig ikke skrives ned.  Håndskrevne 
notater må derfor gjennomgås nøye etter intervjuet 
for å anonymisere.

Anonymisering av notater fra intervju innebærer å 
ta ut alle personopplysninger og 
helseopplysninger før sammendrag fra intervju 
skrives inn i digitalt format:
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Rutiner for anonymisering

➔ Notatene skal ikke skrives slik at 
personer kan bli indirekte identifisert, 
dvs at dere kan endre eller fjerne 
detaljer som kan knyttes direkte til 
personen. 

➔ Dere kan anonymisere ekstra ved å 
velge ut detaljer som ikke er viktig for 
gjenfortellingen, og endre på disse (30 
åring blir 40 åring, en person fra 
Stavanger blir til en person fra Oslo, 2 
barn blir til 3 barn, etc.) 

Personopplysninger er:
● Navn
● Fødselsnummer
● Bostedsadresse
● Hjemkommune
● NAV-tilhørighet
● Fastlege
● Alder
● Sivilstatus
● Eventuelle vergemål
● Ansatt forhold
● Stilling
● Økonomiske forhold

Helsopplysninger er:
● Legemiddelbruk
● Diagnoseopplysninger
● Behandlingshistorikk
● Opplysninger fra helseregister
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Syntese
Gruppeøvelse

➔ For å identifisere de viktigste behovene, 
mulighetene og utfordringene må vi 
gjennomgå hva vi lærte i intervjuene.

➔ Begynne med å gå gjennom egne notater og 
fremheve det du syntes var mest interessant 
eller viktig. Skriv så ned dine innsikter på 
post-its.
NB! Én innsikt per post it

➔ Alle i gruppen deler sine post-its

➔ Etter at alle har delt sine innsikter, identifiser 
gruppens 3 viktigste funn og noter på 3 store 
post-its.

➔ Velg 1-3 utfordringer dere vil jobbe videre 
med

Post-itsPenn

Verktøy 

Store Post-its til 
topp 3
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Brukerintervjuer
Gruppeøvelse

Sjekkliste

➔ Ta bilde av intervjuguiden

➔ Observatørene noterer stikkord. Prøv gjerne å 
fange gode sitater.

Kvalitative dybdeintervjuer
Dere vil nå bli delt inn i grupper. Det er to prosjektledere for BTI i hver 
gruppe. En av prosjektlederne skal la seg intervjue om erfaringer med 
prosjektlederrollen og én får i oppgave å lede intervjuet. 
De som har rollen som observatør noterer og supplerer med 
spørsmål. Vi jobber med å forstå deres opplevelser, behov og 
utfordringer knyttet til dette fenomenet.

Intervjuobjekt

Dere får en 

intervjuguide 

som støtte 

under samtalen

Intervjuene vil ta 20 minutter
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Intervjuguide
Prosjektledere for implementering av BTI  

Kan du begynne med å fortelle litt om deg selv?
Yrkesbakgrunn. Annen erfaring.

1. Kan du fortelle litt om din reise i rollen som prosjektleder for 
BTI i din kommune?
Ta det fra begynnelsen, og fortell hva som har skjedd underveis. 
Hvordan startet det? Hvordan har motivasjonen din vært 
underveis, er det hendelser underveis som har økt motivasjon 
eller lagt en demper på den? 

2. I den reisen du har vært igjennom som BTI-prosjektleder, 
hva opplever du har fungert bra?
Hva har vært viktig for deg? Hvem har vært viktig på veien og 
hvorfor?

3. Hva fungerte mindre bra? 
Hvorfor? 

4. Hva tenker du må til for at veien skal bli bedre? 
Nå i ettertid - Hva tenker du skal til for at du skulle fått et bedre 
implementeringsløp? (Eller fungerer det godt i dag?) 

5. Hvis du selv kunne bestemme hvordan implementeringen 
skulle foregå, hvordan skulle det da vært?
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Opsjon - Bistand til implementering
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Hovedaktiviteter rettet mot 
hver enkelt kommune

● Samtaler med prosjektleder for å få 
inngående forståelse for hvor de står i 
implementeringsarbeidet og hva de 
opplever som det viktigste å få hjelp til

● 2 møter med prosjektgruppe/ 
styringsgruppe (vår + høst)

○ Funn fra evalueringen
○ Diskusjon om utvalgte tema

● Jevnlig dialog med prosjektleder 
rundt utarbeidelse av 
implementeringsplan

Hovedaktiviteter rettet mot 
kommunene i nettverk

● Nettverkssamling vår og høst*
○ Våren: Arbeidspakke 1C individ. 

Fokus på egenevaluering og 
teknikker fra tjenestedesign

○ Høst: Funn fra hele evalueringen. 
Fokus på suksessfaktorer for 
videre implementering

● 2 workshops i hver region om tema 
som er felles for flere, for eksempel

○ Digital stafettlogg
○ Tverrfaglige samarbeidsarenaer

*Inngår allerede i følgeevalueringen

Leveranser

● Hver kommune får bistand til å utarbeide 
en plan for det videre 
implementeringsarbeidet, som er 
tilpasset hver kommunes nåsituasjon

● Kommunene får felles støttemateriell til 
videre implementering, som for eksempel 
konkrete opplegg for samlinger med 
ansatte (for eksempel øving, bruk av 
verktøy), konkrete verktøy til bruk i 
egenevalueringsarbeid (intervjuguider), 
informasjonsmateriell

● Prosesstøtte og kompetanseheving i 
prosjekt- og endringsledelse, 
egenevaluering og tjenestedesign

PwC har fått i oppdrag å bidra til at suksessfaktorene som blir 
identifisert gjennom evalueringen blir ivaretatt i det lokale 
implementeringsarbeidet
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Fremdriftsplan
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Individuelle samtaler med 
prosjektleder i hver kommune

Dialog/sparring med prosjektleder om 
videre implementering

Nettverkssamling: Egenevaluering 
og tjenestedesign

Nettverkssamling: Planlegging 
for videre implementering

Workshop: Digital 
stafettlogg 

Workshop: Tverrfaglige 
samhandlingsarenaer 

Samling med 
prosjekt-/ 

styringsgruppe

Bistand til hver kommune

Felles møtepunkter med prosjektlederne

Februar

Samling med 
prosjekt-/ 

styringsgruppe

AprilMars Mai Juni September OktoberAugustJuli

Leveranser ● Felles materiell knyttet til egenevaluering og brukerinvolvering
● Erfaringsutveksling og konkrete tips i forbindelse med anskaffelse og 

implementering av digital stafettlogg

● Erfaringsutveksling og felles (eller veloverveid ulik) praksis 
for tverrfaglige samhandlingsarenaer

● Implementeringsplaner for videre implementeringsarbeid
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På nettverkssamlingen i november kartla vi interessen for 
workshops og hva som bør være tema
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Hold kamera over QR-kode og 
klikk deg inn i nettleser og svar 
deretter på spørsmålene 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:  19 33 89 3


