BEDRE
TVERRFAGLIG
INNSATS
(BTI)
En samhandlingsmodell
for tjenester som møter
gravide, barn, unge og
foreldre det er knyttet
undring eller bekymring til.

http://tidliginnsats.
forebygging.no/
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Samhandlingsmodellen
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Brikkene i figuren til venstre symboliserer nivåene og antall
tjenester, som involveres. De ulike nivåene bindes sammen av
den loddrette brikken som strekker seg mellom nivåene. Denne
symboliserer stafettholderen og stafettloggen, som skal sikre
helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.
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TIDLIG INNSATS

TVERRFAGLIG SAMARBEID

Å konkretisere anbefalingene i veilederen «Fra bekymring til handling» herunder:
• Å følge opp målgruppen tidlig og samordnet.
• Å beskrive et systematisk handlingsforløp fra undring/bekymring til handling i en struktur på fire
nivåer med konkrete verktøy, som kan tilpasses lokalt.
• Å involvere den gravide, barnet, den unge og foreldrene i arbeidet, når det er hensiktsmessig.
Å utvikle de områdene som ble avdekket i Helsetilsynets rapport «Oppsummering av landsomfattende
tilsyn 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn» (5/2009):
• Alvorlig svikt i kommunenes arbeid med å fange opp, utrede og følge opp enkeltbarn.
• Store utfordringer og mangler i det tverrfaglige samarbeidet rettet mot barn, unge og foreldre.
BTI vil bidra til å rette opp i systemsvikten som omtales i Helsetilsynets rapport.

http://kompetansesenterrus.no/ 			
I arbeidet med å tilpasse og utvikle BTI-modellen har regionale kompetansesentre på rusfeltet og åtte nøkkelkommuner deltatt siden 2012.
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