
 

Modellen «Tidlig innsats»  

Modellen viser hvordan Ibestad kommune organiserer og strukturerer tidlig innsats på tvers av 

tjenester og ledelsesnivåer. 

I 2017 søkte oppvekstavdelingen om prosjektmidler fra Modellkommuneprosjektet hos Barn-, unge- 

og familiedepartementet. Modellkommuneprosjektet er statens landsomfattende satsning, hvor 

formålet er å utarbeide gode modeller for tidlig identifisering og oppfølging av barn og unge som 

lever i familier hvor det er psykiske vansker, vold- eller rusproblemer. 

Ibestad kommune søkte også i 2017 om midler fra Helsedepartementet om midler til implementering 

av BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) modellen. BTI-modellen tar utgangspunkt i ulike grader av 

bekymring for et barn, og viser ulike nivå for intervensjon og samarbeid rundt enkeltsaker. BTI-

modellen beskriver arbeidsprosesser og samhandling mellom tjenestene, og viser veien fra 

bekymring til handling. BTI-modellen tar utgangspunkt i en modell-mal som tilpasses lokale forhold. 

Ibestad kommune har valgt å implementere BTI som ett av verktøyene for å oppnå målsettingen om 

en modell for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.  

Modellens mål 

1. Risikoutsatte barn skal identifiseres på et tidlig tidspunkt. 

Voksne som jobber med barn skal kjenne til mulige risikofaktorer og symptomer som kan gi grunn til 

bekymring. Barn av foreldre som mottar hjelp i kommunen, skal fanges opp og sikres oppfølging der 

det er nødvendig. 

    2.  Nødvendig hjelp gis til rett tid. 

Ved bekymring for et barn er det viktig med systematisk kartlegging, slik at riktig hjelp settes inn til 

rett tid. Modellen har et forebyggende perspektiv og vektlegger spesielt tidlig innsats som en viktig 

faktor.  

    3.  Kommunens ansatte og deres samarbeidspartnere har en samordnet og forpliktende 

arbeidsmodell. 

Det er viktig at alle som jobber med barn og voksne har en felles forståelse av mulige risikofaktorer 

og symptomer, samt gode standarder og rutiner for å intervenere og samarbeide.  

Hvordan styrke tidlig innsats ovenfor barn, unge og familier i risiko? 

• øke ansattes kompetanse på risiko- og beskyttelsesfaktorer / tegn på bekymring 

• øke ansattes handlingskompetanse ved bekymring rundt et barn/ ungdom/familie 

• rutiner og prosedyrer for tidlig innsats i alle tjenester som jobber med barn, unge og deres 

familier (BTI) 

• styrke tverrfaglig samhandling omkring barn, unge og familier i risiko 

• utvikle tjenestene til barns beste 

 

 

Ibestad kommune 

Hvor alt er mulig 



Hvorfor en digital modell? 

Et av kravene Bufdir hadde til Modellkommunene var at det ble utarbeidet en digital modell på tre 

nivåer - Kommune – Tjeneste - Individ (Ansatt). På bakgrunn av evaluering av de første 

modellkommunene ble det tydeliggjort at det å utarbeide en digital modell hadde avgjørende 

betydning for om prosjektet ble videreført og implementert i alle tjenester. 

• en modell gir et forenklet bilde av virkeligheten og fokuserer på det som anses å være 

vesentlig i sammenhengen 

• en modell kan sammenlignes med et kart som til tross for forenklingen likevel fungerer som 

et nyttig verktøy 

• en digital modell er lett tilgjengelig for ansatte/ samarbeidspartnere 

• en digital modell er enkel å justere og videreutvikle 

• en digital modell er et nyttig verktøy for ledere og ansatte i kommunen  

Nivå- og sektorinndelt modell 

Ved å dele inn i nivåer viser modellen hvordan Ibestad kommune organiserer og strukturerer sin 

tidlige innsats på tvers av tjenester og ledelsesnivåer. Modellen gir oversikt 

over samhandlingsarenaer, kunnskap, ressurser og konkrete verktøy for identifikasjon og oppfølging 

av målgruppen.  

 

Verdier og langsiktige mål for utvikling av tjenester i oppvekst i Ibestad kommune:  

Oppvekst i Ibestad kommune skal bidra til å styrke barn, unges og familiens muligheter til å skape en 

god og positiv oppvekst med tidlige, tverrfaglige og forebyggende tiltak.  Alle tjenester skal prioritere 

tidlig innsats i all tjenesteyting. Tidlig innsats skal defineres konkret for hver tjeneste. Det skal være 

nulltoleranse for krenkende atferd i oppvekst. Ingen tiltak i oppvekst der barn og unge er berørt skal 

settes inn uten at de er hørt. De som berøres skal høres. Oppvekst skal øke grad av medvirkning for 

barn og unge i planprosesser og i daglig praksis. Målestokk: «Ingenting om dem uten dem». (Utrdag 

fra Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-21). 

 

 


