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Satsningsområder i Agder

Satsning Ledende aktør

Aktiviteter og rusfrie møteplasser Blå Kors

Bedre tverrfaglig samarbeid i 
folkehelsearbeidet
- BTI (modell for bedre tverrfaglig innsats) 

Lister regionen og Risør 
kommune

Helsefremmende skoler og barnehager Grimstad og Lillesand kommuner

Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges 
psykiske helse

Kristiansand kommune

❖ 30 prosjektskisser fra 24 søkere- valgt ut fire større 
satsningsområder









Aktiviteter og rusfrie møteplasser
Blå kors

 Styrke barn og unges sosiale nettverk og kommunisere via sosiale 
medier, vil prosjektet jobbe for at flere barn og unge i Agder 
opplever bedre psykisk helse og arbeide med rusforebyggende 
arbeid. 

 Hovedelementer: deltagelse i aktiviteter, foreldreinvolvering og 
bruk av sosiale medier. 

 Vil at målgruppen aktivt er med og utvikler prosjektet.

 Prosjektet vil ha:

- Flere Kick off-samtalegrupper i Agder.

- Fellesaktiviteter og samarbeider med faste, organiserte 
aktiviteter i kommunene.

- Sosiale medier og egen YouTube-kanal (nå ut til målgruppen 
via sosiale medier).



BTI - bedre tverrfaglig samarbeid i folkehelsearbeidet
Lister og Risør

Tilpasse og utprøve BTI- modellen i kommuner i Agder

Implementere BTI-modellen i kommunene i Agder

BTI-modellen skal sikre tidlig innsats og samordnede 
tjenester uten oppfølgingsbrudd og med medvirkning 
fra barnet/den unge og foreldre. 

Modellen bidrar til tjenesteinnovasjon

Et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger og for 
å systematisere og beskrive det praktiske arbeidet. 

Helsestasjon, barnehage og skole er særlig viktige «all-
arenaer».



Helsefremmende skoler og barnehager
Lillesand og Grimstad

Kartlegge hvilke helsefremmende metoder og tiltak 
som allerede benyttes i skole/barnehage

Utvikling av helsefremmende metoder og tiltak

Samordning og forankring av helsefremmende 
tiltak/metoder

Spredning og implementering av forskningsbaserte 
metoder i barnehager og skoler. 



Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske 
helse

Kristiansand kommune

Metodikk med familiekoordinator som jobber samtidig 
og helhetlig med innsatser til både voksne og barn i 
lavinntektsfamilier

Koordinere tjenester og innsats i kommunen, som gis 
til lavinntektsfamilier.  

Prosjektet er et innovativt utviklingsarbeid og 
representerer en ny måte å jobbe på i offentlig sektor. 

Familie- og generasjonsperspektiv på barn og unges 
levekårsutfordringer, utenforskap, psykisk helse og 
arbeidstilknytning er ny praksis i kommunene. 



Evaluering…





Mulig design?

Kommune 0-punkt Måling 1 Måling 2 Måling 3 Måling 4 Måling 5

A BTI BTI BTI BTI BTI

B BTI BTI BTI

C BTI BTI

D Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak

E Tiltak Tiltak Tiltak

F Tiltak Tiltak

G Tiltak



Hva bør vi måle?

Hovedmål Hva bør kartlegges? Hvordan kartlegge?

Tverrfaglige 
samarbeidsstrukturer

Omfang og kvalitet av 
tverrfaglig samarbeid

0-punktsmåling KORUS
Oppfølgingsmåling KORUS
Intervjuer

Flere barn og unge 
opplever god psykisk helse

Psykisk helse Spørreskjema til 
barn/unge, foreldre, 
personell i tjenestene

Sosial ulikhet i barn og 
unges psykiske helse og 
livskvalitet er redusert

Psykisk helse
Livskvalitet
Sosioøkonomisk status

Spørreskjema til 
barn/unge, foreldre, 
personell i tjenestene
Registerdata
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