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Bakgrunn / historie

• Manglende tverretatlig samarbeid rundt barn og unge 
med utfordringer 

• Behov for å organisere tjenesten rundt barn/unges 
utfordringer på en oversiktlig måte

• Ansvarsgruppene i kommunen ”flyter rundt”         
(ansvar, etablering, avslutning, koordinering)
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• I 2010 fikk kommunen tildelt midler fra fylket 
(Barnefattidomsmidler) til arbeid med barn og familier 
med ekstra utfordringer 

• Prosjekt ”Hand i Hand” ble etablert og prosjektleder 
ansatt  

• BUT vokste ut fra dette prosjektet og ble etablert som en 
del av helsestasjonens ansvarsområde
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Første BUT-modell:

• Møter hver 2.uke

• Faste representanter: 
 Koordinator 
 Helsesøster 
 Helsestasjonslege 
 Prosjektleder (i oppstartfasen)

• Hovedoppgaver:
 Vurdere behov for IP. 
 Vurdere etablering av ansvarsgruppe.                                  

Evt. oppnevne koordinator.
 Vurdere tilbud om familieveiledning i form av samtaler eller 

annet familiearbeid.
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2013 - 2015

• Oppstart av 2-årig samarbeidsprosjekt mellom VBV og 
Vesterålskommunene for å skape modeller for samhandling 

«Samhandling = forebygging i Vesterålen»

• Bø kommune valgte å bygge videre på BUT som 
samhandlingsmodell på individnivå

• Videre ble Tverrfaglig Forum (TVF) for barn og unge og 
Folkehelsegruppa etablert som samhandlingsmodell på 
systemnivå 
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FOLKEHELSEPLANEN

Folkehelsegruppa 

(Rådmannens ledergruppe, kommuneoverlege, folkehelsekoordinator)

Tverrfaglig forum for barn og unge (TVF)

Barne- og ungdomsteam (BUT)



Dagens BUT-modell

Mandat:
• Avdekke barnets behov og gi råd om videre 

oppfølging

• Bedre tverrfaglig samhandling og øke 
kunnskapen om oppfølging av barn og unge i 
organisasjonen

• Arbeide for å skape felles verdier og 
holdninger overfor barn og unge 
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Oppgaver:

• Koordinerende enhet 

• Vurdere barnets behov og gi råd om oppfølging

• Vurdere om barnet har behov for  ansvarsgruppe og evt 
hvem som skal være leder/koordinator 

• Vurdere om barnet har rett til individuell plan

• Avslutte/legge ned ansvarsgrupper
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Faste representanter
• Koordinator
• Helsesøster
• Fastlege
• Skole-/barnehagekoordinator
• Vesterålen barnevern

Andre aktuelle møtedeltakere
• Foresatte
• Kontaktlærer
• Barnehageansatt
• PPD
• Psykisk helse
• Kontaktperson barneverntjenesten
• BUP
• NAV
• Andre?

• Barnet/ungdommen?
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Praktisk gjennomføring av møtet

• Faste møtedager

• Fast møterom

• Koordinator er møteleder

• Helsesøster er sekretær
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• Foresatte evt. ungdommen skriver under samtykkeerklæringen

• Gjennomgang av henvisningen

• Rådgivning, veiledning, diskusjon av videre oppfølging

• Vurdering av behov for ansvarsgruppe, evt. oppnevning av koordinator

• Vurdering av rett til individuell plan

• Referat

• Dokumentasjon 
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Barn i BUT

• 2014: 5 (2. halvår)

• 2015: 20

• 2016: 18

• 2017: 7

• 2018: 5 (1. halvår)
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Takk for oss

Gunnhild Paulsen, 
Koordinator/helsesøster, Bø kommune, Gunnhild.paulsen@boe.kommune.no

Linda Haug
Vesterålen barnevern, Linda.Haug@vestbv.no
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