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BTI-team

 Nivå 3 i BTI-modellen
 Arendal har 4 team med hver sin
teamleder
I BTI-teamet prøver vi sammen å forstå
hva utfordringene til familien består i og
blir enige om hva vi skal gjøre,
hvordan vi skal gjøre det og hvem som
skal gjøre det. Vi skal alltid ta hensyn til
hva som er barnets beste
Når møtet er ferdig, har BTI-teamet laget
en felles plan. De som har fått oppgaver
utgjør et stafettlag som jobber sammen
med familien. Det pekes ut
en stafettholder som både familien og de
andre tjenestene har dialog med
underveis.

Evaluering av møtene i BTI-team
Familienes erfaringer

Tjenestenes erfaringer

Avslutt møtet og send deltakerne ut,
men la familien bli igjen sammen med
ny stafettholder for å sjekke hvordan de
opplevde møtet

I etterkant av møtet sender BTIteamleder ut spørreskjema til tjenestene
om hvordan de opplevde møtet.

E-post til tjenesteutøverne (interne og eksterne)
Hei, og takk for at du deltok i BTI-team. Vi som
utvikler BTI-team vil gjerne få tilbakemelding
på hvordan du opplevde møtet.
Tilbakemeldingen er anonym og det tar ikke
mer enn to minutter å svare. Svarene på
undersøkelsen blir ikke sendt til meg, men til
leder av BTI i Arendal kommune
Klikk her for å svare
NB! Ikke del sensitiv informasjon i
kommentarfeltet!

Hvilken tjeneste jobber du i?

Hvilket BTI-team deltok du i møte i?

Hvis NEI: Hvilket ansvar opplever du som uklart?
Det ble lagt på kontaktlærer. I slike tunge saker mener jeg at andre instanser skal ha
ansvaret. Skolen har meldt inn saken for å få hjelp og støtte i en utfordrende situasjon.
Da er det ikke riktig at skolen sitter igjen med hovedansvaret for videre samarbeid.
Det er uklart for meg om hva er behandlingen og hva er opplæringen i denne saken.

Om digitale møter...

Dette møtet ble gjennomført via Teams. Det at vi ikke
fysisk er tilstede og ser hverandre, gjør jo noe med
settingen. Noe utrygt kanskje for hovedpersonen ikke
å se oss andre
Møtet ble holdt på Teams og det bør bare brukes når
det er helt nødvendig. Foreldrene bør han mulighet til
å se alle deltakerne - og ikke bare på korte
videosekvenser.
Var litt surrete da noen deltok på teams og en på
høyttaler på telefon
Til info: SSHF kan bare delta på video via PEXIP Norsk helsenett, jfr. reglement SSHF

Om tydelige rammer for
møtet...

Det er viktig at problemstilling er klar og presenteres tydelig i møte. Og gjerne at det er
sjekket ut i forkant hvilke områder det kan bli spørsmål om slik at det ikke blir spørsmål i
møtet om hvilke tjenester som yter hva i kommunenen. Dette kan fremstå som uryddig for
familien og skape usikkerhet. Det er også viktig at møteleder har respekt for at en tjeneste
i kommunen har begrensninger på hva som kan leveres og loves i et møte
Hvis jeg skal foreslå en konkret tanke til forbedring på møteledelse så ville det
kanskje være betryggende for deltakerne, og spesielt for familien, om møteleder
informerte litt tydeligere ved starten hva som var agenda, innhold og mål for møtet.
Kanskje også hva som ikke er mål for møtet.
Holde fokus på hva som er viktig møte - agenda for møte, mange som vil snakke rundt
tidligere historikk

Holde og avklare tidsskjema for møte

Viktig med god møteledelse, en oppsummerer hvem som har ansvar for hva videre

Om tjenestenes forventninger til hverandre...
Det som gjorde at møtet for min del fungerte bra, var at familienes koordinator hadde ringt meg et par dager før og presentert en av
problemstillingene. Det gjorde at jeg kunne komme til møtet med et konkret forslag til løsning for den delen som jeg hadde mulighet
for å bidra i. Hadde jeg møtt den konkrete problemstillingen for første gang i selve møtet, så ville jeg ikke kunne gitt et så konkret
svar og bekrefte oppfølging med en gang. Gode forberedelser er halve jobben.
Er usikker på hvordan, men jeg skulle ønske at fag instansene hadde møttes før foresatte. Dette på grunn av at jeg hadde mer
forventninger til konkrete tiltak der og da. Ta med at dette var første gang jeg var på nivå 3.

Skolene kan nok være utålmodig på grunn av at skolen har ikke flere verktøy igjen når man er kommet til nivå 3.

Skolen er avhengig av gode samarbeidspartnere som er villig til å bidra inn i saken ikke bare gi råd om hva skolen skal gjøre bedre

Abup burde vært med både i forrige møte og i dette møtet. Er undrende til hvorfor de ikke blir med, nå de er sentrale i oppfølgingen

Det må ikke bare bli et møte for møtet skyld. Det må settes konkrete
tiltak. Det bør klargjøres tydeligere for foreldre at instansene som
jobber rundt barnet sitter med en bekymring og at det er alvorlig. Alle
parter må være villig til å samarbeide om en endring.
Faginstansene må anerkjenne og respektere hverandres innsats, ikke
bare fortelle hva alle andre bør gjøre, men også være aktive på hva
men selv kan bidra med. Når skolen stiller på slike møter er det fordi
skolen har prøvd alt og trenger hjelp og støtte av andre for å hjelpe
barnet videre. Da blir det fort litt provoserende når ulike faginstanser
forteller om viktigheten av forutsigbarhet og trygghet, se barne osv.
På et Bti nivå 3 møte forventer jeg derfor at vi er kommet forbi det
stadiet, og at de ulike faginstanser kan komme med konkrete tiltak de
kan bidra med. De inviterte parter bør også sette seg godt inn i saken
på forhånd, ikke forvente at halve møtet skal brukes på å bli oppdatert.
Jeg tror at disse momentene jeg har påpekt her er helt avgjørende for
om Bti-arbeidet skal lykkes i framtiden,og ikke bare bli en kopi av
tidligere oppvekstteam

Om medvirkning og hva
som deles...

I dag fungerte det svært godt å ha med barnet/ungdommen i
møtet. Det skyldtes ene og alene at BTI-leder var svært god til å
lede møtet

Jeg savnet fars stemme. Informasjon om hans fungering, hvordan
han stiller seg til problematikken, hva han mener familien er i
behov av og hva han kan bidra med.

BTI leder bør vurdere hvilke personlige opplysninger om familien
skal utgis på et så stort møte. Noen av opplysningene var ikke
relevante ift videre oppfølging av barnet. For eksempel
barnehageansatte trenger ikke informasjon om
foreldrenes barndomserfaringer for å ivareta barnet i barnehagen.
Dette kan belaste foreldrenes samarbeid med barnehagen på sikt,
og noe som kan påvirke barnet

Svarprosent

Dette gjør vi med tilbakemeldingene
Reflekterer over innspillene
sammen med lederne for
BTI-team
• Vi lærer av kritiske
kommentarer
• Vi implementerer gode
innspill / erfaringer i egen
praksis

Refleksjonssamling to ganger
per år for hvert BTI-team.
• Her møtes ressurspersoner
fra ulike tjenester og
skolene/ barnehagene som
møter i teamet
• Sammen finner vi fram til
beste praksis og avklarer
forventninger

BTI-team trenger deg som er klar for…
• å ta barn og foreldre på alvor ved å gi
dem myndighet og ansvar
• å være åpen og nysgjerrig i møte med
både innbyggere og kolleger
– jakte på ressursene
• å ta lederrollen i komplekse
/uoversiktlige saker
• å stille spørsmål ved om det vi gjør
faktisk hjelper – og lære av feilene vi
gjør
• å påvirke hvordan kommunen skal jobbe
framover for at alle barn skal få hjelpen
de trenger når de trenger den.

FAFOs anbefalinger brukes som utgangspunkt for diskusjoner i styringsgruppa

Ledelsesforankring
Brukermedvirkning

Tid og ressurser

Felles arenaer

Struktur og rutiner

Respekt for ulike
kompetanser

Koordinering

Kilde: FAFO, Trøbbel i grenseflatene

«Godt tverrfaglig samarbeid handler om at ulike
fagmiljøer arbeider sammen og ser tilbudene til barn
og unge i sammenheng.»

Felles arenaer

Til diskusjon:
• Hva skal til for å samordne
innsatsen mellom tjenestene i
krevende saker, slik det er
beskrevet i DIFIs
samordningstrapp?
• Hvordan skape gode og
trygge rammer så uenighet på
grunn av ulike faglige
perspektiver oppleves
konstruktivt?
• Hvor kan medarbeidere melde
fra når det tverrfaglige
samarbeidet ikke fungerer og
frustrasjonen bygger seg opp?
DIFIs samordningstrapp

