
Ilag førr ongan i Meløy
BTI- bedre tverrfaglig innsats

Presentasjon til bruk på foreldremøter/FAU-møter  i 
barnehager og skoler

Utarbeidet september 2022
Av prosjektledere Marlene Blomstereng Karlsen og Hanne Lise Lundegård



«Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte 
barn og unge» (Bufdir.)

• Tilskuddsordning for å hjelpe kommunene i arbeidet rundt 
tverrfaglig samarbeid, og styrke tidlig og felles innsats rundt 
sårbare barn, unge og familier.

• Meløy kommune startet dette arbeidet 1.mai 2020.

• Prosjektet består av ei prosjektgruppe, samt fem 
arbeidsgrupper.
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Mål for prosjektet i vår kommune:

• Utvikle, innføre og bruke en modell for tidlig oppdagelse av 
sårbare barn, unge og familier.

• Modellen skal brukes av alle som møter barn, unge og 
familier på en eller annen måte i sin arbeidshverdag.

• Modellen skal inneholde verktøy for å gjøre det enklere å 
oppdage, og sette i gang god hjelp til de som trenger det.

• Vi har gjennomført en kompetanseundersøkelse blant alle 
ansatte, som forteller oss hva ansatte trenger å lære mer om.
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Prosjektgruppa består av:

• Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver og prosjektleder
• Hanne Lise Lundegård, inspektør Spildra skole og prosjektleder
• Gunn Helen Eliassen, styrer Vall Barnehage
• Bente Sundsfjord, leder barneverntjenesten
• Gerd Anne Jørgensen, konstituert leder helsestasjonstjenesten
• Jan Harald Servold Hansen, PPT
• Monika Farestveit, familieveileder
• Camilla Johnsen, kommunepsykolog
• Svein Inge Lie, inspektør Glomfjord skole
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Arbeidsgruppene har representanter fra disse 
enheter:

• Barnehager 

• Skoler 

• Oppvekstsentre 

• NAV

• Kultur og folkehelse

• Helsesykepleier

• Jordmor

• Ergo- og fysioterapitjenesten

• Barneverntjenesten

• PPT

• Psykisk helse- og rustjenesten

• Kunnskap og inkludering

• Ungdomsklubb

• Tannhelse 

• (Politi og legetjeneste er med 
som referansegrupper)
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Hva er BTI?  Kort fortalt fra Agder:

https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo
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Arbeidsmodellen – «BTI-modellen»

• Handlingsveileder som viser oss veien fra bekymring til 
handling, og beskriver samarbeidet mellom oss, familien, og 
andre tjenester.

• Utformet i fire nivåer:
– Nivå 0: Den ansatte sin undring

– Nivå 1: Tiltak på arbeidsplassen/internt

– Nivå 2: Samarbeid med en annen instans/hjelpetjeneste

– Nivå 3: Samarbeid med flere instanser/hjelpetjenester

• På alle nivå skal det være tett samarbeid med barn, unge og familier.
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Meløy kommunes handlingsveileder ser slik ut (og skal 
inneholde verktøy tilpasset vår kommune):

• https://meloy.bedreinnsats.no/bti-veileder/
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Stafettloggen
• Stafettloggen er et verktøy som skal bidra til samarbeid, og til at det ikke 

blir brudd i hjelpetilbudet. 

• Loggen eies av barnet/ungdommen uavhengig av hvem den aktuelle 
familien til samarbeider med.
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Modellen på Meløy 
kommunes hjemmeside:
http://meloy.kommune.no/bti

Her er informasjon til 
dere; barn, unge og 
familier

http://meloy.kommune.no/bti


Ved spørsmål:

• Ta kontakt med din barnehage/skole, eller:

• Marlene Blomstereng Karlsen, prosjektleder 30%
– Telefon: 995 26 607

– E-post: marlene.blomstereng.karlsen@meloy.kommune.no

• Hanne Lise Lundegård, prosjektleder 20%
– Telefon: 913 04 154

– E-post: hanne.lise.lundegard@meloy.kommune.no
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