BTI Samarbeidspartnere i regionen: Statsforvalterne i Vestland og Rogaland, 13 kommuner i Helse Fonna regionen:
Bømlo, Stord, Tysnes, Fitjar, Kvinnherad, Ullensvang, Etne, Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Sveio, Haugesund, Helse
Fonna, BUP Haugesund, BUP Stord, FOUSAM, RVTS, RKBU, KS, Korus Stavanger, Korus Bergen, Barns Beste.
Samlingen er i sin helhet finansiert av HELSEDIREKTORATET

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS - 10 ÅR I HELSE FONNA REGIONEN

INSPIRASJONS- OG ERFARINGSSAMLING
31.oktober 2022
BTI modellen – en felles plattform for tidlig og
tverrfaglig innsats i vår region!?!
Oppvekstreform – Kompetanseløftet – Helsefelleskap – Barn som pårørende
– Barn og unges helsetjeneste - Samarbeidslover mm
Tidlig innsats på rus og psykisk helseområdet involverer utrolig mange ulike aktører. Retningslinjer,
veiledere og forskrifter er mange og omfattende og alle har gode intensjoner.
I Helse Fonna regionen er 13 av 16 kommuner med i et BTI nettverk. Vi har mange års erfaring fra
arbeid etter BTI modellen Bedre Tverrfaglig Innsats - tidliginnsats.forebygging.no.
Siden 2012 har det skjedd mye spennende. Så langt er alle kommunene som satset på BTI fortsatt
med. Det blir gjort mye godt arbeid i kommunene, men det er fortsatt en vei å gå før modellen og
handlingskompetansen er implementert.
Oppvekstreformen som rulles ut setter nye og store krav til kommunene. Tidlig innsats, tverrfaglig
samarbeid og forebygging står sentralt. Kommunene skal lage en egen plan for forebyggende arbeid.
Kan BTI være svaret og modellen som kan brukes her?
Helsefelleskapene er under oppbygging og framtidas struktur for samhandling mellom kommune og
spesialisthelsetjenesten skal legges. I Helse Fonna regionen er arbeidet godt i gang.
Oppvekstområdet fra kommunene er inkludert i helsefellesskapet (skole/barnehage/PPT/barnevern).
Faglig samarbeidsutvalg, barn og unge (FSU) har som mandat å binde sammen, følge opp og forankre
kompetansedeling/ utvikling, prosjekt og felles satsinger.

Målgruppe for samlingen: politikere, kommuneledelse, ledere fra oppvekst/helse/kultur/helse,
rektorer, barnehagestyrere, BTI koordinatorer, oppvekstreform ansvarlige, barnevern, helse, skole,
barnehage, brukerorganisasjoner, brukerråd, spesialisthelsetjenesten, FOUSAM, kompetansesentre,
fagpersoner med erfaring av bruk av BTI, Statsforvalterne, KS, fylkeskommune, folkehelse og andre
interesserte
Målet med samlingen er å styrke fellesskapet - få inspirasjon – få ny kunnskap – dele erfaringer –
felles forståelse – felles kultur innen området tidlig innsats og forebygging. Kanskje også samtale om
felles «løsninger». Dagen blir en blanding av innlegg, erfaringsutveksling, samtaler, nettverksbygging,
diskusjoner.
Antall: Hver kommune kan ha med mellom minimum 5 og maksimum 10 deltakere. GRATIS!
Sted: Quality Hotel Maritim, Haugesund
Påmelding:

påmelding HER frist 10.10.22

Spørsmål, mail til bernt.netland@helse-fonna.no

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAM:
KL 9.30
KL 9.50

KL 10.15
KL 10.25
KL 10.35
KL 10.50
KL 11.00
KL 11.10

KL 11.30
KL 12.30
KL 13.00
KL 13.40
KL 14.30
KL 15.00
KL 15.30

Velkommen og åpning. BTI satsingen i Norge – hva nå? Hilsen og innlegg fra
avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
BTI historien lokalt – hva har skjedd og hva er mulighetsbilde i vår region? KORUS
Bergen har samtale med kommunene Stord, Haugesund og Tysvær som alle har vært
med fra starten.
Viktigheten av tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid med barn og unge – Hva tenker
KS (kommunenes sentralforbund)? Representant fra KS sentralt
Pause
Kan BTI modellen bli skjelettet og limen i de ulike tverrfaglige satsingene på barn og
unge i Sauda? v/oppvekstsjefen i Sauda
BTI og spesialisthelsetjenesten! Helsefelleskap og samhandling! Innlegg fra
klinikkdirektør psykiskhelse og rus i Helse Fonna
Hva er viktig for oss? – Ungdomsrådet Helse Fonna
Erfaringsdeling med Open Space: BTI mulighetens vindu i vår region? Hva har vi fått
til? hvilke utfordringer ser vi? Hva kan vi gjøre mer av? Hvordan se de ulike
satsningene i sammenheng? Hvordan slå flere fluer i en smekk? Her melder
deltakeren inn aktuelle problemstillinger og emner en ønsker å samtale om. Denne
delen av møtet blir lag opp etter Open Space metodikk (beskrivelse lengre nede).
Ta med deg spørsmål, problemstillinger, dilemmaer, tanker og ideer og dilemmaer
som du kan tenke deg å dele, samtale om eller lufte med andre
Lunsj
Hva vil vi samtale om? Hva er viktig for deg? Intro til samtaleøktene
Samtaleøkt I
Samtaleøkt II
Samtaleøkt III
Oppsummering
Slutt

Hva er en” Open Space” – konferanse?
På en Open Space – konferanse kommer du ikke til et ferdig oppsett hvor alt som skal skje
er bestemt på forhånd, uavhengig av deltakerne, deres ulike ønsker og engasjement.
Du behøver ikke vente til kaffepausen for å knytte kontakter og for samtaler om det du er
mest interessert i. Det er nok at du forbereder deg ved å ta med din nysgjerrighet, dine
egne spørsmål og problemstillinger, og et engasjement i forhold til konferansens tema.
•

Open Space-konferansen tilbyr en tydelig struktur der deltakerne utformer
innholdet i programmet.

•

Alle viktige spørsmål kommer på bordet, og hver problemstilling diskuteres så lenge
deltakerne selv vil.

•

Alt dokumenteres i et kompendium som alle får en kopi av.

•

Konferansen ledes av personer med erfaring i bruk av Open Space-metoden.

For mer informasjon om metoden se www.openspaceconsulting.com

