
Siljan kommune

Bedre Tverrfaglig 
Innsats (BTI)

overfor barn, unge og familier det er  
knyttet bekymringer til.

Voksne kan utgjøre en avgjørende forskjell for barn og unge 
som har ekstra behov for hjelp og støtte. 

«Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) skal øke bevisstheten hos de 
ansatte i Siljan kommune som jobber med barn og unge.  



Våren 2015 startet Siljan kommune 
opp arbeidet med bedre tverrfaglig 
innsats gjennom prosjektet med 
samme navn. Dette er et supplement 
til det vi allerede gjør.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 
skal øke bevisstheten hos de ansatte i 
Siljan kommune som jobber med barn 
og unge. Noen av disse barna eller 
ungdommene har behov for ekstra 
oppmerksomhet og støtte i korte eller 
lengere perioder av livet. BTI skal 
sikre en tidlig innsats og medansvar for 
disse barna. Modellen består av rutiner 
og prosedyrer– samt ulike verktøy.

Det er viktig at ansatte handler raskt, 
i samarbeid med den det gjelder og 
deres foreldre. Dette gjelder blant 
annet i barnehager, skoler, PPT og 
barneverntjenesten. Der det er behov 
for innsats fra flere instanser skal det 
koordineres godt.

I Siljan kommune skal disse rutinene 
og prosedyrene være felles for skoler, 
barnehager og andre instanser. På 
denne måten blir det oversiktlig og 
trygt for de ansatte, men også for 
barn, unge og deres foreldre.



Nivå 0: Her involveres ansatte i 
barnehage og skole, samt foreldre. 
Medarbeiderne kan hente råd og 
veiledning hos hverandre. 

Nivå 1: Her involveres barnehagens 
eller skolens TPO-team. Ledelsen er 
nå informert om saken. Foreldre skal 
være informert.

Nivå 2: Her involveres en eller flere 
hjelpetjenester, som f.eks. PPT. 
Foreldrene må samtykke til dette.

Nivå 3: Her er det behov for et bredt 
samarbeid med ulike instanser. Når 
f.eks. barnevernet eller andre sentrale 
hjelpetjenester er involvert, har 
Tiltaksteam barn og unge ansvaret for 
å koordinere saken. Foreldrene må 
samtykke til dette samarbeidet. 

Avslutter

Grunn til å gå videre?
Individ- eller  
systemnivå

Evaluering:
Tiltak på nivå 1 og 

behov for ytterligere 
innsats

Evaluering:
Tiltak på nivå 2 og 

behov for ytterligere 
innsats

Evaluering:
Tiltak på nivå 3 og 

behov for ytterligere 
innsats

Planlegging, gjennom-
føring og evaluering 
av møte m/foreldre

Planlegging, gjennom-
føring og evaluering 

av tiltak

Planlegging, gjennom-
føring og evaluering 
av tverrfaglig møte

Saken meldes til  
og vurderes av  

tverrfaglig team

Definer
problemstilling

Opprette kontakt med 
annen tjeneste

Iverksetting av
tjenesteinterne tiltak

Iverksetting av
tiltak

Iverksetting av
koordinert tiltak

1) Avslutte interne tiltak
2) Fortsette interne tiltak
3) Fortsette til nivå 2

1) Avslutte/fortsette
2) Systemtiltak
3) Melde til tiltaksteam

1) Avslutte/fortsette
2) Systemtiltak
3) Melde til KE

Barnevern

Konkretiser  
undring

Undring
oppstår

Nivå 0
Identifisere

barn/ungdom

Nivå 1
TPO

Internt  
tiltaksarbeid

Nivå 2
TPO

med involverte 
hjelpetjenester

Nivå 3
Tiltaksteam

barn og unge

Del bekymringen

BTI Siljan



Det finnes ikke vanskelige barn, 
det finnes barn som har det vanskelig.

Trygge voksne gjør forskjellen!
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