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BTI – Bedre tverrfaglig innsats/
Improved collaborative efforts

• A model developed in Guldborgsund Municipality, 

Denmark

• The model is a specific way of interpreting The 

Norwegian directorate of health’s national 

guidelines for preventive health and social care

• Tysvær municipality was one out of 8 

municipalities that implemented the BTI model in 

Norway

• Several Norwegian municipalities are currently 

implementing the model
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The aim of BTI

• Give guidelines to children, parents and employees 

on how we work together to discover problems and 

worries and furthermore how we create supporting 

measures and actions to deal with these problems 

and worries. 

• Improve interaction between different municipal 

departments, authorities and services in order to 

coordinate and provide eligible public service in 

collaboration with parents and their child
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Elements in BTI 

http://www.tysver.kommune.no/stafettloggen

3 most important elements: 

1. Structure for collaborative practice

2. Action guide/ Handlingsveileder

3. Relay log/ Stafettloggen

http://www.tysver.kommune.no/stafettloggen
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1. Structure for collaborative 
practice in Tysvær
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2. Action guide

Action guide/Handlingsveileder

http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Handlingsveileder_Stafettloggen Tysv%C3%A6r Kommune.pdf


Handlingsplan - generell

Samtale med 
foreldrene

Koordinert innsats 
iverksettes

Koordinerende 
møte

Ja

Grunn til 
bekymringen?

Del bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Observasjonsskjema

Bekymring
Se bekymringsskala

Saken sluttes

Nei Nei

Ja

Egen innsats 
iverksettes

Møte enhet – foreldre
Stafettlogg opprettes

Skal andre 
involveres i  
innsaten?

Lokal innsats 
fortsetter

Tiltak bør 
iverksettes?

Samtale med 
foreldrene

Koordinert innsats 
iverksettes

Koordinerende 
møte

Skal det 
tilmeldes?

Nivå 2Nivå 1Nivå 0 Nivå 3



Ja

Grunn til 
bekymringen?

Del bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Observasjonsskjema 

Bekymring
Se bekymringsskala

Saken sluttes

Nei

Nivå 2Nivå 1Nivå 0 Nivå 3

En uro/bekymring oppstår
Definer bekymringen – sett ord på den. Bruk Observasjonspunktskjema for å 
vurdere  bekymringen. 

Diskuter bekymringen med team eller nærmeste leder
og legg rammer i gruppen / klassen.  Organiser i klassen/gruppen  og  gjøre noen 
»kloke grep»  i forhold til bekymringen.

Ha en samtale med barnet/ eleven/foreldre.  Samtalen skal klargjøre om det er 
grunnlag for bekymringen. Bruk  Samtaler med barn MAL. Noter ned bekymringer og 
vurderinger fra observasjon og samtalen. 

Observasjon i gruppen/  klassen etter behov, for å klargjøre  bekymringen. Noter 
bekymringen.

Dersom nei: skolen /barnehagen /helsestasjon/tjenesten ser at det ikke er grunnlag 
for en bekymring  - saken avsluttes. 
Dersom ja: skolen / barnehagen /helsestasjon/tjenesten ser at det er grunn til 
bekymring og tiltak bør iverksettes – gå til nivå 1 for å opprette en stafettlogg. Tid 
fra bekymring til samtale  med foreldre  - 4 uker

Ved mistanke om vold eller seksuelle  overgrep: 
• Handlingsrutiner Seksuelle overgrep og vold
• Send bekymringsmelding til barnevern7

http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Observasjonspunkt skjema.pdf
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Samtaler med barn.pdf
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Handlingsrutiner Overgrep 2014.pdf
http://www.tysver.kommune.no/om-kommunen/docman-categories/tema/barn-og-familie/barne-og-familievern/870-bekymringsmelding/file




Nei

Ja

Egen innsats 
Tiltak / møter

Samtale / møte 
med foreldrene

Stafettlogg opprettes

Skal andre 
involveres i  
innsaten?

Lokal innsats 
fortsetter

Samtale med leder

Nivå 2Nivå 1Nivå 0 Nivå 3

Avklar med styrer, rektor/seksjonsleder/avdelingsleder –
avtale opprettelse av  logg

Informere om stafettlogg – gi ut informasjonsmateriell
Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema
Samtykkeskjema for  å opprette stafettlogg, 
Bruk BTI møtemal i møtet. Opprette logg på Stafettloggen 
Opplæring i stafettloggen i møte  med foreldre.
Beskrive bekymringen, opprette mål og tiltak i loggen. Før inn 
allerede igangsatte tiltak, om de er av betydning

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av tiltak i tjenesten 
eller i hjemmet. Møter settes for vurdering av tiltak, 
videreføring eller for nye tiltak. Foreldre inviteres t il møtene. 
Bruk BTI møtemal i alle møtene. 

Om andre instanser skal involveres må diskuteres i møte.
Dersom nei – saken avsluttes eller fortsetter innen tjenesten
Dersom ja - det er behov for bistand fra tjenester utenfra – gå 
til nivå 2.

http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/Barn_og_familie/brosjyre_til_foresatte_bokmaal.pdf
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Samtykkeskjema til å oppretta stafettlogg. Nynorsk.pdf
http://www.tysver.kommune.no/
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/BTI M%C3%B8temal.pdf
https://stafettloggen.conexus.no/Account/Index?ReturnUrl=/
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/BTI M%C3%B8temal.pdf


Handlingsplan - generell

Nei

Ja

Egen innsats 
Tiltak / møter

Samtale / møte 
med foreldrene

Stafettlogg opprettes

Skal andre 
involveres i  
innsaten?

Lokal innsats 
fortsetter

Samtale med leder

Nivå 2Nivå 1Nivå 0 Nivå 3

Ved overgang til nivå 2 
inviteres det etter 

samtykke, til et møte med 
foreldre og ny instans. Se 

rutine for Overgang fra nivå 
1 til nivå 2

Her gjennomgås tiltakene i 
loggen, og det avtales om 
en skal fortsette på nivå 1 

med veiledning  eller sende 
henvisning til PPT

http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Samtykkeskjema når flere instanser inkluderes.pdf
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Overgang fra niv%C3%A5 1 til niv%C3%A5 2 og 3.pdf


Nivå 2Nivå 1Nivå 0 Nivå 3

Møte med foreldre 
og ny instans

Skal andre 
involveres?

Koordinerende 
møte og innsats

Samtale med 
foreldrene

Innsats fortsetter 
på nivå 2

Nei

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny 
instans/instanser inkluderes. 

Bruk BTI møtemal i møtet med ny instans. Hvis det er behov for 
tjenester skal  det sendes henvisningsskjema, pedagogisk 
rapport, rapport fra loggen, eventuelt gjennomført kartlegging til 
hjelpetjenesten. Henvisningsskjema til PPT, Henvisningsskjema til 
logoped, Henvisningskjema til Fysio og ergoterapitjenesten

Sjekke at hjelpetjenesten har tilgang til stafettloggen. 
Ved behov for hjelp kontakt systemansvarlig på 
support.stafettlogg@tysver.kommune.no Inviter til møte med 
foreldre og hjelpetjeneste for å opprette mål og tiltak i loggen. 
Bruk BTI møtemal

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede  tiltak i 
tjenesten eller  i hjemmet. Møter settes for vurdering av tiltak,
videreføring eller for nye tiltak. Foreldre inviteres til møtene .
Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor de 
kommunale tjenestene  involveres etter behov og får tilgang til 
loggen etter samtykke fra foreldre, 

Er det behov for ytterligere hjelpetiltak?  Bup, psykisk helse? 
Hvis ja ,avtal nytt møte med foreldre og ny instans og gå til nivå 
3. Dersom annen tjeneste involveres, fortsetter stafettholderen 
som ansvarlig for loggen. Kun tiltak som skal foregå på skolen / 
barnehagen/ helsestasjon eller i hjemmet skal føres  i  loggen                                       

Ja

http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Samtykkeskjema når flere instanser inkluderes.pdf
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/BTI M%C3%B8temal.pdf
http://www.tysver.kommune.no/om-kommunen/docman-categories/tema/barn-og-familie/ppt/889-tilmeldingsskjema-barnehage-grunnskole/file
http://www.tysver.kommune.no/om-kommunen/docman-categories/resultatomrader/skule/tysvaer-opplaeringssenter/skjema-3/473-tilmeldingsskjema-til-logoped-for-barn-og-unge/file
http://www.tysver.kommune.no/om-kommunen/docman-categories/tema/helse/helsetjenester/367-tilvisning-fysio-og-ergoterapi-barn/file
https://stafettloggen.conexus.no/Account/Index?ReturnUrl=/
mailto:support.stafettlogg@tysver.kommune.no
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/BTI M%C3%B8temal.pdf
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Samtykkeskjema når flere instanser inkluderes.pdf


Handlingsplan - generell

Nivå 2Nivå 1Nivå 0 Nivå 3

Møte med foreldre 
og ny instans

Skal andre 
involveres?

Koordinerende 
møte og innsats

Samtale med 
foreldrene

Ved overgang til nivå 3 
inviteres det etter samtykke
til et møte med foreldre og 

ny instans. Se rutine: 
Overgang til nivå 3

Her gjennomgås tiltakene i 
loggen, og det avtales om 
en skal fortsette på nivå 2 

med veiledning eller sende 
forespørselen videre

http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Samtykkeskjema når flere instanser inkluderes.pdf
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Overgang fra niv%C3%A5 1 til niv%C3%A5 2 og 3.pdf


Nivå 2Nivå 1Nivå 0 Nivå 3

Samtale med 
foreldrene

Koordinert innsats 
iverksettes

Koordinerende 
møte

Gjennomgå og undertegne nytt samtykkeskjema der ny instans/instanser 
inkluderes. Samtykkeskjema når flere instanser skal inkluderes

Sende henvisningsskjema og rapport fra loggen

Sjekke at hjelpetjenesten har tilgang til stafettloggen. 
Ved behov for hjelp kontakt systemansvarlig på epost: 
support.stafettlogg@tysver.kommune.no
Møte med foreldre og hjelpetjeneste for å opprette mål og tiltak i loggen 
og avtale møtetidspunkt. Bruk BTI møtemal

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i 
tjenesten eller i hjemmet. Møter settes for vurdering av tiltak,
videreføring eller for nye tiltak. Foreldre inviteres  til møtene.

Tiltak tjenester i nivå 3 som skal foregå på skolen eller i barnehagen føres 
i loggen. Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor 
hjelpetjenestene  involveres etter behov og får tilgang til loggen, etter 
samtykke fra foreldre. 

http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/Samtykkeskjema når flere instanser inkluderes.pdf
https://stafettloggen.conexus.no/Account/Index?ReturnUrl=/
mailto:support.stafettlogg@tysver.kommune.no
http://www.tysver.kommune.no/images/Filer/BTI/BTI M%C3%B8temal.pdf
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3. Relay log/
Stafettloggen



TYSVÆR 

KOMMUNE

Identifying challenges and 
creating measures/actions
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Evaluating measures and 
actions



TYSVÆR 

KOMMUNE

Thank you for your attention!


