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Familiens hus 

• Hva er Familiens hus?

• BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats



Bakgrunn

• 24.februar 2012 – vedtak i 

kommunestyre om å 

etablere «Familiens hus»

• August 2018 – vedtak i 

kommunestyret om 

samlokalisering av 

tjenester rettet mot barn og 

unge i Storgata 11-13 



Disse tjenestene er samlokalisert i Familiens hus

• Forebyggende helsetjenester
• Helsesykepleiere, fysio, ergo, 

friskliv, folkehelse, smittevern, 
migrasjonshelse, jordmortjenesten

• Tildelingskontoret og 
boligtjenesten

• Psykisk helse og rus

• Barnevernstjenesten

• Spesialpedagogiske tjenester
• PPT og spesialpedagoger

• Barnehager, skole og avlastning 
er en utvidet del av FH



Filmen om Stian

https://vimeo.com/291453010 min:01.47

https://vimeo.com/291453010


Ser vi hele bildet? Spør vi – hva trenger du?



Familiens hus

• Mål for familiens hus:

• Familier skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i samme 

hus – «en dør inn»

• Et Familiens hus skal fremme trivsel og god helse og styrke barns 

oppvekstsvilkår

• Grunntanken i Familiens hus

• Samordning av tjenester

• Lavterskeltilbud og helsefremmende og forebyggende tiltak

• Økt brukermedvirkning

• Empowerment – nødvendig hjelp til å mestre eget liv





Status

• Funnet gode tiltak for å bli kjent med hverandres tjenester på tvers i 
Familiens hus 

• Innhentet erfaringer fra andre kommuner

• Etablert Familiemøte – tverrfaglig lavterskel møtearena

• Implementering av arbeidsmodell for «Bedre Tverrfaglig Innsats» 
(underveis)

Gjenstår:

• Grunnmuren: felles forståelse av Familiens hus  og felles verdier 
blant ansatte

• Etablere en helhetlig og samordnet tjeneste som møter brukeren

• «En dør inn» – veien inn



Familiens hus og BTI

• Familiens hus

• Samlokalisering av 

hjelpetjenestene 

(barnehage/skole utvidet del av 

FH)

• Bedre samhandling

• En dør inn til hjelpetjenester

• Bedre Tverrfaglig Innsats- BTI – en 

arbeidsmodell

Formål:

• Tidlig intervensjon

• Bedre samhandling

• Foreldreinvolvering/barn og unge 

involvering



Film om BTI 

https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo min: 5.11

https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo


Familiens hus

• Familiens hus

• Samlokalisering av 

hjelpetjenestene 

(barnehage/skole utvidet del av 

FH)

• Bedre samhandling

• En dør inn til hjelpetjenester

• Bedre Tverrfaglig Innsats- BTI – en 

arbeidsmodell

Formål:

• Tidlig intervensjon

• Bedre samhandling

• Foreldreinvolvering/barn og unge 

involvering



Familiens hus

• Familiens hus • Bedre Tverrfaglig Innsats- BTI – en 

arbeidsmodell



www.btiringerike.no







Familiens hus – én dør inn



Spørsmål?



Avslutning og takk!Takk for oppmerksomheten!



Målsettinger med BTI-modellen

• Skal :
• samordne og systematisere rutiner

• vise vei fra bekymring til handling

• Mål for modellen:
• Risikoutsatte barn skal identifiseres på et tidlig 

tidspunkt

• Nødvendig hjelp skal gis til rett tid

• Kommunens ansatte og deres samarbeidspartnere har 
et samordnet og forpliktende samarbeid

• Gevinster:
• Gi lett tilgjengelig oversikt over tiltak og tjenester

• Skape god samhandling på tvers

• Tydeliggjøre ansvar og roller

• Bidra til koordinert innsats ved behov

BTI-modellen består av:

• En handlingsveileder

• En verktøykasse



Lese mer?

• www.ringerike.kommune.no/familienshus

• www.ringerike.kommune.no/hjelptilbarnogunge

• www.btiringerike.no

http://www.ringerike.kommune.no/familienshus
http://www.ringerike.kommune.no/hjelptilbarnogunge
http://www.btiringerike.no/

