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Riktig hjelp til rett tid – tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge 

- samhandlingsmodell på 3 organisasjonsnivå 

 

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for alle barn og unge som vokser opp i Alta. 

Vår kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig 

identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå. 

I Alta kommune har vi jobbet med tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge over mange år. Vi har 

satt sammen de gode systemene som tidligere er utviklet i kommunen sammen i denne modellen. Vi 

har kartlagt behov for utvikling og endringer for å bedre kunne yte tidlig innsats, og laget en plan for 

å sikre felles kunnskapsgrunnlag for alle ansatte som arbeider med barn og unge i Alta kommune. 

«Se meg tidlig» skal sikre optimal samhandling på tre ulike organisasjonsnivå. Modellen skal vise 

hvordan kommunen jobber på individ-, tjeneste- og kommunaltnivå slik at barn og unge får riktig 

hjelp til rett tid. Denne skal bli gjort tilgjengelig digitalt på kommunens hjemmeside. 

Alle barn og unge i Alta kommune skal ha en trygg og god oppvekst. Vår visjon i kommunedelplan for 

oppvekst og kultur er «Alta – sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene!». Hovedmålet for 

oppvekst er at alle barn og unge skal gis mulighet til å realisere sine evner og talenter. Det skal være 

helhet og sammenheng i oppvekst- og opplæringstilbudet slik at alle barn og unge gjennomfører og 

består videregående opplæring innen normert tid. 

 

Noen ganger trenger enkelte litt ekstra oppmerksomhet og oppfølging. Det er viktig å vite hvordan en 

skal gå fram for å avdekke om det er noen barn og unge som bekymrer oss, og hvordan vi skal gi den 

hjelpen som trengs. Da må vi ha både gode systemer, kunnskap og mot.  

 

Samhandlingsmodellen synliggjør hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på de ulike nivåene i 

kommunen sikrer at barn får riktig hjelp til rett tid. 

Videre hjelper modellen kommunen i arbeidet med å: 

 

   

1. Utvikle verktøyene vi har for å bli oppmerksomme på og følge opp barn og familier som 

har behov for hjelp 

2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivå 

3. Øke kunnskapen til våre ansatte i arbeidet med utsatte barn 

4. Styrke brukermedvirkningen til barn og foresatte 
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Individnivå – samhandlingsmodell nivå 1 

Tilbud til barn, unge og foreldre framkommer på «Se meg tidlig» siden på kommunens hjemmeside 

og i handlingsveilederen som har egen nettside «semegtidlig.no». 

Handlingsveilederen viser hvordan vi kan bli oppmerksomme på og følge opp barn og familier som 

har behov fro hjelp. Handlingsveilederen er en rutinebeskrivelse på hvordan gå fram og inneholder 

de verktøyene som er nødvendige i dette arbeidet. 

En felles handlingsveileder og et felles system skal styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av 

tjenester og nivå. I implementeringen av varige systemendringer har vi fokus på og arbeider med 

organisasjonsutvikling. Vi jobber med kommunens verdiord åpenhet, trygghet og respekt. Vi fremmer 

en verdibasert arbeidskultur som skal bidra til at alle ansatte som møter barn, unge og deres 

foresatte skal være bevisste på hvordan du som voksen kan være i møte med barn for å skape 

trygghet. Alle virksomheter jobber med dette gjennom opplæringsprogrammet vi har utviklet 

sammen med RSK Vest-Finnmark.  

Opplæringsprogrammet inneholder en grunnleggende kompetansepakke knyttet til «se meg tidlig» 

for å øke kunnskapen til våre ansatte der hensikten er å styrke oppdager- og handlingskompetansen. 

Opplæringsprogrammet er i tråd med de nasjonal faglige retningslinjene for tidlig oppdagelse av 

utsatte barn og unge. 

Når det gjelder brukermedvirkning har vi lagt til rette for involvering av barn, unge og foresatte i vår 

handlingsveileder og i de verktøyene som er utviklet. I dette arbeidet har vi lyttet til 

Forandringsfabrikkens råd og anbefalinger. Forandringsfabrikken har i en rekke undersøkelser siden 

2008 innhentet kunnskap fra barn om hva som gjør en oppvekst trygg og hva som er viktig i møte 

med barnehage, skole, PPT, helsesøster, helsestasjoner, barnevern og psykisk helsevern 

(BUP). Forandringsfabrikken jobber for at barns kunnskap skal tas inn i utvikling av skole og 

hjelpesystemer, slik at rådene skal føre til varige systemforandringer.  I tillegg har vi gjennom 

systemarbeidet på individnivå synliggjort barns rettigheter, i tråd med FNs barnekonvensjon. 

 

Tjenestenivå – samhandlingsmodell nivå 2 

Dette nivået viser hvordan samhandlingen i de kommunale tjenestene foregår på ulike tverrfaglige 

møteplasser og hvilke samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikre identifikasjon 

og oppfølging av barn i målgruppen. 

- Tiltaksvifta gir en oversikt på tjenestetilbudet. Her har vi startet et utviklingsprosjekt sammen 

med Hammerfest kommune for å utvikle en app for barn og unge slik at tiltaksvifta kan bli 

digitalisert og interaktiv kommunikasjon med barn og unge.  
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- «Se meg tidlig» som egen hjemmeside «semegtidlig.no» der en finner handlingsveilederen 

for ansatte og veiledning til barn, unge og voksne i forhold til hvordan en skal gå fram om en 

har en uro eller bekymring. 

- Ulike handlingsplaner som retningslinjer for høyt og bekymringsfullt skolefravær 

- Beredskapsplaner for barnehager og skoler når det gjelder seksuelle overgrep 

- Tverrfaglige møtearenaer som tilstedeværelse på skoler og på helsestasjon, drop-in tilbud på 

helsestasjon der tverrfaglige sammensatte team har faste møtetider, felles fagmøter mellom 

hjelpetjenesten og oppvekstadministrasjon, samt oppvekstmøter for hele tjenesteområdet. 

- Tverrfaglige drøftingsmøter er knyttet til det arbeidet som gjøres sammen med flere 

tjenester. Alta kommune har utviklet egne rutiner for tverrfaglig drøfting initiert av 

virksomheten og når foresatte tar direkte kontakt med hjelpetjenestene i barn- og 

ungetjenesten. Målet med tverrfaglig drøftingsmøte er å avklare bekymring, veilede 

virksomheten i forhold til tematikk og benytte sin fagkompetanse i sin vurdering og 

rådgivning. 

 

Systematisk evaluering og oppfølging: 

Evaluering og oppfølging skjer gjennom faste møter med hjelpetjenestene i barn- og ungetjenesten, 

nettverks- og utviklingsmøter i skolene og barnehagene, samt felles fagdager mellom hjelpetjenesten 

og oppvekstadministrasjon. Det etterspørres innspill og tilbakemeldinger som systematisk 

gjennomgås ved utvikling av systemer og verktøy. Målet er varige systemforhandringer som innehar 

en god forankring og som skal gjøre arbeidsprosesser både tydeligere og enklere på tjenestenivå. 

«Se meg tidlig» arbeidet er agenda på ledergruppas styringsmøte i oppvekst og kultur, samt 

ledergruppa i barn- og ungetjenesten der teamledere og koordinatorer deltar. 

Undersøkelser som gjennomføres er Ungdata. Denne skal gjennomføres i 2021 på barnetrinnet 5.-7 

og ungdomstrinnet 8.-10, samt videregående. Elevundersøkelsen gjennomføres i skole. 
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Kommunenivå – samhandlingsnivå 3 

Kommunale styringsdokumenter som legger føringer for tjenestene i kommunen. Kommunens planer 

lages ut i fra regionale og lokale forhold, men styres ut i fra statlige føringer. 

På dette samhandlingsnivået finner vi overordnede strategier, planer og prosedyrer som støtter opp 

under tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. De skal vise hvordan arbeidet skal prioriteres og styres.  

 

Statlige føringer 

Statens samlede planpolitiske forventninger er et viktig grunnlag for den regionale og lokale 

planleggingen. Kommunene er lokale, politiske enheter som har fått ansvar for lokal forvaltning og 

tjenesteyting må. De må forankres i gjeldene lover og retningslinjer nasjonalt og internasjonalt. 

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat. Forskriftene utfyller lovenes 

bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter. Rundskriv betegner orienteringer fra en myndighet, 

et departement eller direktorat, til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. Juridiske og 

faglige veiledere og retningslinjer er anbefalinger som er normerende og retningsgivende. De peker 

på ønskede og anbefalte handlingsvalg som skal være innenfor rammene av regelverket. Vedlagt 

ligger en oversikt på statlige styringsdokumenter som er aktuelle for BTI arbeidet i kommunen. 

 

Kommunens planer 

Kommuneplaner er kommunens overordnede styringsdokument og handler om de store 

spørsmålene for lokalsamfunnet; Hvordan skal man legge til rette for at alle innbyggerne kan få et 

best mulig liv?  

 

Planstrategier som er knyttet til barn, unge og deres oppvekstsvilkår er tatt med inn i følgende 

planverk: 

- Kommunedelplan oppvekst 2018-2030 

- Handlingsplan til kommunedelplan oppvekst 2018-2022 

- Folkehelsedokumentet/Folkehelseprogrammet mål og strategier 

- Kommuneplanens samfunnsdel «Alta vil»2015-2027 

- Rusmiddel politisk handlingsplan 

- Prosjektplan BTI 

- Sammen om det viktigste, forlenget til 2021 

- Handlingsplanen for trygt og godt skolemiljø 

- Kommunalt kvalitetssikringssystem for skole 

- Trivsel og livsmestrings for barn og unge i Alta  
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- Strategiplan til RSK Vest-Finnmark i utvikling: Kvalitet og kompetanse i barnehager og skoler 

https://rsk-vest.no/om-oss/felles-plan-for-kvalitetsutvikling/ 

- Politirådsavtalen 

- Kommunalleder orienterer Hovedutvalget og i Rådmannens ledergruppe om arbeidet 

- Ungdomsrådet er orientert og med på utvikling av en egen app for barn og unge 

- Budsjett og økonomiplan 

- Årsmelding fra Oppvekst og kultur 

- «Handlingsveileder radikalisering og voldelig ekstremisme» i samarbeid med politiet 

 

 

Arbeidsområder som gjenstår for å få til varige systemendringer og styrke kommunens arbeid med 

tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge: 

 Det skal lages en overordnet kompetanseplan for hele tjenesteområdet. Dette 

arbeidet skal gjøres i samarbeid med personalavdelingen. 

 Tidlig Inn opplæringsprogrammet i samarbeid med RVTS/Korus-Nord/RKBU er startet 

på høsten 2020. Programmet skal styrke tidlig innsats og tverrsektoriell samhandling 

overfor kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og 

deres partnere. 

 Mulig etablering av brukerråd for å sikre brukermedvirkning. I dette arbeidet er vi 

ikke helt sikre på om det er dette som skal til for å styrke brukermedvirkning i 

kommunale planer.   

 Etablere struktur og samhandlingsrutiner med NAV, helse, bistand, rus- og 

psykiatritjenesten. Det er et mål at samarbeidsavtalene skal være på tvers av 

sektorer og nivåer. Avtalen må beskrive roller og ansvar, omfang og organisering, 

samt hensikten med samarbeidet og hvilke ressurser som skal involveres. 

 Kommunen skal lage plan for vold i nære relasjoner og plan for forebygging av 

selvmord. 

 Det skal foretas innkjøp og implementering av samspillsverktøyet Visma samspill for 

å kunne ta i bruk Stafettloggen som skal sikre god informasjonsflyt, dokumentasjon 

og samordnet innsats på individ- og tjenestenivå. 

 Det skal ryddes i kommunens hjemmeside for å gjøre «se meg tidlig» arbeidet og 

samhandlingsmodellen på 3 ulike organisasjonsnivå mer synlig.  

 Evalueringen skal sikres gjennom systematisk datainnsamling, analyse av 

måleindikatorer fra de ulike tjenestene for å måle om innsatsen virker. Evaluering av 

BTI-prosjektet må planlegges og gjennomføres. Det skal fra tjenestenivå følges opp at 

modellen eksisterer i det daglige arbeidet, og at «se meg tidlig» blir brukt som 

arbeidsredskap i modellen. 

 Plan for «tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende 

handlinger blant barn og unge» i samarbeid med politiet 
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