
Regional nettverkssamling 
BTI Agder

Lyngdal 30.10.19



Velkommen!
Plan for dagen

09.30 -10.00 Registrering og lett servering

10.00-10.50 Velkommen - Status og informasjon BTI Agder v/prosjektledere BTI Agder

10.50 -11.05 Benstrekk

11.05-11.30 Forts. BTI Agder v/prosjektledere BTI Agder

11.30-12.00 Folkehelse og levekår i Agder v/Folkehelsedirektør Vegard Nilsen

12.00-12:45 Lunsj

12.45-13.35 UngData v/Børje Michaelsen, rådgiver statistikk og analyse Vest-Agder FK

13.35-13.55 Benstrekk m/noe å bite i

13.55-14.45 Evaluering av BTI Agder v/ PwC

14.45-15.00 Avslutning



Hovedmål i 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 sammenlignet med programstart.

3. Sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse og livskvalitet er 
redusert i løpet av programperioden.



Mål i BTI lokalt og i BTI Agder 

BTI lokalt/nasjonalt BTI Agder

Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert 
innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid 
med barn/ungdom og deres foresatte.

Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn 
og unge

Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert 
innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid 
med barn/ungdom og deres foresatte



Resultatmål i BTI Agder

BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy

1. BTI handlingsveileder er utarbeidet i den enkelte kommune (system)

2. BTI stafettlogg (eller tilsvarende) sikrer dokumentasjon og involvering av 
relevante parter, samt hindrer oppfølgingsbrudd (system)

3. Kunnskapsbaserte kartleggings/støtteverktøy erstatter verktøy i bruk ved 
prosjektstart (system)

4. Kommunene har lik samarbeidsstruktur med felles eksterne 
samarbeidsparter som spesialisthelsetjeneste, politi og NAV (system)

5. Barn, unge og foresatte opplever tidlig, helhetlig og koordinert innsats 
(individ)



Resultatmål i BTI Agder

Digitalisering

1. En eller flere kommuner har videreutviklet kartleggingsverktøy og/eller BTI 
stafettlogg for digital dokumentasjon og kommunikasjon av ulike ledd i 
tjenesteintern og tverrfaglig innsats (system)

2. BTI handlingsveileder er digitalisert i en eller flere kommuner (system)

3. Kommunene har tilgang til kvalitetssikrede digitale verktøy og kan ta disse i 
bruk i tråd med egne digitaliseringsstrategier (system)



Resultatmål i BTI Agder

Kompetanse

1. Tjenestene har styrket evnen til å identifisere og bistå barn, unge og 
foreldre/familier som er i risiko for psykisk uhelse (system)

2. Den enkelte ansatte har styrket evnen til å systematisk og kunnskapsbasert 
identifisere og bistå barn, unge og foreldre/familier (ansatt)

3. BTI Agder har utviklet BTI kompetansehevingsprogram som kan tilpasses den 
enkelte kommunes behov (ansatt)

Nye nasjonale ressurser:

• http://handling.forebygging.no/Filmer/Taushetspliktens-begrensninger-og-
muligheter-for-deg-som-jobber-med-barn-og-unge/

• http://tidliginnsats.forebygging.no/Nyheter/Nytt-e-laringskurs-om-barn-som-
parorende/

http://handling.forebygging.no/Filmer/Taushetspliktens-begrensninger-og-muligheter-for-deg-som-jobber-med-barn-og-unge/
http://tidliginnsats.forebygging.no/Nyheter/Nytt-e-laringskurs-om-barn-som-parorende/


Resultatmål i BTI Agder

Forskning, utvikling og evaluering

1. Potensialet i å benytte data fra kartleggings-/støtteverktøy til 
forskningsformål er undersøkt og om mulig, tatt i bruk i en eller flere 
kommuner

2. Kommunene inkluderer indikatorer som følgeevalueringen finner relevante 
i sitt oversiktsarbeid (system)

3. BTI Agder har definert hensiktsmessige kartleggingsverktøy for 
effektevaluering og vil i den grad det er mulig, ta det i bruk i 
prosjektperioden i en eller flere kommuner (individ)



Resultatmål i BTI Agder

Refleksjonsoppgave

• Hvordan kan vår innsats for å nå resultatmålene i BTI 
Agder bidra positivt i det lokale BTI arbeidet?

• Er det mål som virker uklare eller uhensiktsmessige?



Prosjektorganisasjon i BTI Agder



Regionale BTI arbeidsgruppers mandat
• BTI Handlingsveileder og verktøy: Drøfte tema som er aktuelle i den enkelte 

kommunes BTI-arbeid

• Digitalisering: Drøfte hensiktsmessig utvikling/anskaffelse/bruk av digitale løsninger 
i BTI-arbeidet

• Kompetanse: Utarbeide forslag om kompetanseutvikling i egne kommuner og 
undersøke muligheter for felles kompetansehevingstilbud. Delta i BTI Agder 
nettverkssamlinger

• Evaluering: Vurdere indikatorer i eksisterende undersøkelser og behov for nye

• Beskrive behov og utfordringer som tas videre til BTI-Agder prosjektgruppe

• Gi innspill og forslag til BTI Agder prosjektgruppe

Antall møter i året: månedlig. Ansvar:

• Agenda og møteledelse: Leder(e).

• Forberedelse og arbeid mellom møtene: Alle





Regionale BTI arbeidsgrupper

Refleksjonsoppgave

KoRus har begrenset kapasitet til å bistå direkte i den 
enkelte kommunes lokale BTI arbeid. Hvordan kan vi 
utnytte Regional BTI arbeidsgruppe og BTI Agder 
nettverkssamlinger best mulig?



Østre Agder
Handlingsveileder og verktøy

Grensegangen mellom nivå 3 og individuell Plan: Arendal

Digitalisering

Handlingsveileder: Lillesand, Gjerstad, Vegårshei

Stafettlogg: Risør planlegger anskaffelse våren 2020 (Arendal piloterer Visma Sikker Sak 2020)

Kompetanse:

Urotrenere: Gjerstad, Vegårshei, Risør. Nytt kurs i Agder våren 2020

Taushetspliktens muligheter og begrensninger: Risør

Kommunikasjonsplan

Arendal

Lillesand: Informasjonshefter, plakater, hjemmeside

• BTI Agder på Facebook: https://www.facebook.com/groups/169645580389958/?tn-str=*F

• BTI Agder Hjemmeside:

https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppvekst/tverrfaglig-innsats-for-barn-og-unge-bti/bti-agder/

https://www.facebook.com/groups/169645580389958/?tn-str=*F
https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppvekst/tverrfaglig-innsats-for-barn-og-unge-bti/bti-agder/


Lister

Digitalisering

Handlingsveileder Nytt: Knapp for kopiering av eksisterende 

handlingsveileder som kan justeres til ny tjeneste. Aktuelt for 

kommuner som velger å ha separate veiledere for tjenestene

Kompetanse:

TBO (traumebevisst omsorg v/RVTS) + fagfornyelsen med 

folkehelse og livsmestring=

Kommunikasjonsplan

Plakater alle avdelinger

brosjyrer



Rapportering 2019

Tildelingsbrevet viser hva som skal rapporteres på:

Rapportering 

Frist for rapportering av aktiviteter/fremdrift i prosjekter er 20.12 og rapportering av budsjett og 
regnskap1. mars 

Rapporteringen 20.12 skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene er oppnådd og fremdriftsplan. 

Rapportert regnskap skal kunne sammenlignes med budsjett i søknaden. For at det skal være enklere å 
holde oversikt i prosjektet samlet sett anbefales det at samarbeidskommunene fører sitt budsjett i 
henhold til de budsjettposter som er oppgitt nedenfor. 

Audnedal Tilskudd gitt i 2018 som 
er overført til 2019

Tilskudd 2019 Totalt(skal 
rapporteres på 
for 2019)

Lønn og sosiale utgifter 160 000 160 000

Egenandel (15% av totalbudsjett BTI Lister/Agder) 59 000 59 000

SUM 219 000 219 000



Revisorkontroll
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller 
oppdragsansvarlig kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner) i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 
”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og 
spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”. 
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll.
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrev
og regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Rapportering 2019

• Ikke overføre fra 2018-2020

• Vise budne midler i rapporteringen på 2019 midler. For eksempel Lister som gjør 
avtaler om kompetanseheving



Budsjett 2020

- Statsbudsjettet: Summen til folkehelseprogrammet er uendret på 77 mill og 
derfor er det forventning om tildeling på 8,5 mill kr i 2020.

- Hvordan disse midlene fordeles mellom de 4 satsingene er uvisst- forventes 
maks kutt på 1 mill til oss - altså tildeling på 4,5 mill til BTI Agder.

- Det utarbeides to budsjetter-et med 4,5 mill og et med 5,5 mill

- Prosjektgruppen foreslår til styringsgruppen at:

- Midler til prosjektleder kommunene prioriteres, 160 000,-per kommune

- Kompetanseheving 40 000,- per kommune



Info fra Korus

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Tilskudd_til_systematisk_identifikasjon_og_oppflg/?fbclid=IwAR3ORMoa9
qiW2gVubxykVaV_1gjVFNxkia5p3UWWh49Sb7Ifa6wxvFZQbxg



Folkehelse og levekår i Agder 

Påtroppende direktør for folkehelse Vegard Nilsen

Programansvarlig for folkehelsearbeidet Anette V. Pedersen



Lunch til kl 12.45



Del 2- Evaluering

• Relevante indikatorer i eksisterende undersøkelser

• Evalueringsoppdrag

• KoRus underveismåling

• Godt begynt

• Nasjonal konferanse 5.-6.12: KS kvalitetsindikatorer og Resultater fra BTI undersøkelsen. 
Hva ser vi ved oppstart og hva viser "underveisundersøkelser"

• Nettverksmøte 1-20



UngData v/Børje Michaelsen, rådgiver statistikk og 
analyse Vest-Agder FK



13.35-13.55
Benstrekk og noe å bite i



Evaluering av BTI Agder

Kathrine Leirkjær Støve

Rannveig Tobiassen



Gjort-Lært-Lurt (G-L-L)

Hensikten er å lære av egen praksis for å bli enda bedre

GLL-metoden er en måte å skrive logg på, knyttet til en kollektiv refleksjon og erfaring

Når man benytter denne metoden, ser man hendelsen med et utenfrablikk

Gjort (G – gjort/hørt i dag)
Lært (L- lært i dag)
Lurt ( L – lurt å bearbeide og følge opp. Forpliktelse for en selv og andre 
til neste samling)

BTI: Bedre Tverrfaglig Innsats



Mentimeter

•Tema for neste samling
• Felles samarbeidsrutiner med andre tjenestenivå 
• Barn som pårørende – e-læring med drøfting i grupper
• Barns beste – delta på samlingen med innlegg
• Medvirkning
• Læringsnettverk som metode
• Holdninger – barnesyn/menneskesyn
• Annet?

• Spørsmål fra forskerne

• Hvilke forventninger har du til PwC i forbindelse med følgeevalueringen av 
BTI Agder?

• Hva var nyttig i dag?


