Stafettlogg
Stafettloggen er et viktig redskap når mange fagpersoner skal arbeide sammen på tvers av fag og
sektorer. Stafettloggen dokumenterer innsatsen og er også viktig i dialogen med familien. Følgende
avsnitt beskriver stafettloggens formål, hvordan man bruker den, og krav til innhold og oppbevaring. Til
slutt i avsnittet finner man en mal for en stafettlogg med forslag til punkter.
Bedre tverrfaglig innsats innebærer at aktører fra ulike fagområder skal kommunisere, koordinere og
samarbeide, samtidig som de ulike partene gjerne bidrar på ulike tidspunkter i et forløp og i varierende
grad. Dermed oppstår det automatisk en rekke behov for:
•

å ha en fast felles samarbeidsform med kjente rutiner, roller og redskaper

•

å ha ett sted der man kan orientere seg om hva som samlet sett er avtalt med hensyn til å
koordinere den tverrfaglige innsatsen

•

at det på ethvert tidspunkt i forløpet er én aktør som har initiativplikten og ansvaret for å følge
opp innsatsen

Ansvaret for å ivareta disse funksjonene ligger i samarbeidsmodellen hos stafettholderen.
Stafettholderen har med stafettloggen et redskap til å dokumentere det tverrfaglige og tverrsektorielle
samarbeidet og innsatsen og samtidig et redskap til bruk i dialogen med familien.
Til slutt i dette avsnittet har vi lagt inn en mal for stafettloggen og et eksempel på hvordan den kan
utfylles.

Stafettloggens formål
Stafettloggen er dels en tids- og innholdsmessig oversikt over initiativer og beslutninger som er tatt, og
dels en oversikt over ansvaret. Den gjør det tydelig hvem som i de ulike fasene av det totale forløpet
har plikt til å ta initiativ til og ansvaret for å sikre koordinering av og fremdrift i den tverrfaglige
innsatsen. Det å føre en stafettlogg er også en mulighet til fortløpende å reflektere over innsatsen og
den tverrfaglige koordineringen av og oppfølgingen av denne.
Stafettloggen samler den faglige kunnskapen og de initiativene som er iverksatt rundt barnet og
familien, og er dermed et helt sentralt redskap i koordineringen mellom de relevante og involverte
fagpersonene, men også i dialogen med familien. Dermed blir stafettloggen et viktig redskap når det
gjelder å trekke inn ulike aktører og sikre at ansvaret for barnet og eierskapet med hensyn til de
innsatsene som iverksettes, i størst mulig grad opprettholdes hos foreldrene.
Avhengig av foreldrenes ønske og evne kan stafettloggen med fordel utarbeides i samarbeid med
foreldrene. Under alle omstendigheter skal foreldrene og barnet ha tilgang til stafettloggen og dermed
mulighet for hele tiden å følge med i forløpet, i beslutningene som tas, og initiativene som iverksettes.
Det er viktig at foreldrene og barnet får eierskap til stafettloggen og opplever den som en avtale rundt
innsatsen overfor barnet og familien. På denne måten sikrer man også at de profesjonelle ser
problemstillinger og innsatsmuligheter fra familiens perspektiv, og at de profesjonelle formulerer seg
på et språk som er forståelig for familien.

Stafettloggen har videre til formål å fungere som en slags handlingsveileder, der faste punkter bidrar til
å sikre at viktige overveielser blir gjort og holdt fast ved i form av dokumentasjon. Dermed bidrar
stafettloggen til å sikre:
•

At det blir tatt gode og gjennomførbare beslutninger som trekker inn og er forankret hos de
involverte aktørene, og som konkretiseres i planer for den tverrfaglige innsatsen.

•

At den planlagte koordineringen gjennomføres, siden det til enhver tid utpekes én person som
er ansvarlig for å følge barnet (ikke nødvendigvis stafettholderen).

•

At det blir etablert og opprettholdt en klar rolle-, ansvars- og kompetansefordeling i beslutningen
og ved implementeringen.

•

At det skapes et samlet grunnlag for å orientere aktører rundt barnet som ikke selv har vært
involvert i koordinerings- og beslutningsprosessen, men som man mener vil kunne ha nytte av å
kjenne til de andre aktørenes innsats og rollefordeling.

Stafettloggen dokumenterer forløpet rundt barnet, ettersom beslutningsprosessen og beslutninger
dokumenteres fortløpende i stafettloggen. Dermed skapes det et samlet grunnlag for senere å formidle
beslutningene til de relevante aktørene, og for fortløpende å følge opp, revurdere og justere innsatsen.
Stafettloggen er ikke et alternativ til eller en gjentakelse av den vanlige utarbeidelsen av f.eks.
handlingsplaner innenfor eget fagområde, men derimot et supplement som sikrer at tiltak innenfor eget
fagområde er avstemt og koordinert med initiativer innenfor andre fagområder.

Når starter stafettloggen?
Stafettloggen begynnes på når en medarbeider i en periode har blitt mer og mer bekymret for et barn
og beslutter å undersøke om bekymringen er velbegrunnet (oppsporingsfasen). Stafettloggen kan da
brukes til å registrere observasjonene som lå til grunn for bekymringen, og vurderingene som følger av
drøftinger med nærmeste leder og kolleger, med andre fagpersoner, og med foreldrene. På samme
måte kan stafettloggen oppsummere hvilke konkrete innsatser som er iverksatt for barnet – f.eks. i
form av en støtteperson som er tett på barnet.

Det er viktig at man også registrerer de innledende observasjonene og de første overveielsene og
beslutningene, fordi de ofte kan være vanskelige å huske og tidfeste på et senere tidspunkt og det
dermed er risiko for at viktig informasjon går tapt. Derfor bør stafettloggen begynnes på allerede på
nivå 1 når en observasjon har ført til bekymring.
I tilfeller der man senere vurderer at det ikke skal iverksettes egentlige og tverrfaglige initiativer, vil
stafettloggen bare inneholde disse første observasjonene. I andre tilfeller – eller på senere tidspunkter
– vil stafettloggen også komme til å omfatte de neste skrittene i modellen, der det blir aktuelt å
dokumentere koordineringen av en egentlig tverrfaglig innsats.

Hvem tar initiativ til stafettloggen?
Det er den personen som blir bekymret for et barn, som tar initiativ til å iverksette en innsats så tidlig
som mulig. Det er også denne personen som i utgangspunktet er forpliktet til å ta initiativ til å etablere
en stafettlogg og være stafettholder. Det kan imidlertid være aktuelt å overlate stafettpinnen til en

annen person – hvis det f.eks. utpekes en annen person i skolen eller barnehagen som skal følge
barnet tett.
En del av modellen går ut på at det allerede fra det oppstår en bekymring, utpekes en fungerende
stafettholder som har ansvaret for om nødvendig å sette i gang og følge opp den tverrfaglige og
tverrsektorielle innsatsen og sørge for at de ulike innsatsene som iverksettes, følges opp og
koordineres.
Stafettholderen har en sentral funksjon og er den igangsettende personen som skal koordinere den
tverrfaglige vurderingen av barnets støttebehov, koordinere beslutningen om hvordan den støtten som
tilbys, skal samstemmes, og hvordan den konkrete innsatsen skal koordineres.
Utgangspunktet er at alle fagpersoner har initiativplikt innenfor eget fagområde. Stafettholderen har
den særlige rollen at han/hun har initiativplikt når det gjelder koordineringen av den tverrfaglige
innsatsen. For å opprettholde et konstant fokus på denne oppgaven er det avgjørende at det aldri
hersker noen tvil om hvem som er stafettholder. Stafettholderen kan derfor aldri slippe tak i
stafettloggen før den er mottatt og godtatt av en ny stafettholder. Det eneste unntaket fra dette helt
grunnleggende prinsippet er når det ikke lenger er behov for å koordinere noen tverrfaglig innsats. Da
er det ikke lenger relevant å ha noen aktiv stafettlogg, og loggen kan derfor arkiveres eller destrueres.
Dersom en stafettlogg blir gjenopptatt for et barn, vil det være å anse som et nytt forløp, der den som
oppsporer, har initiativplikten til å iverksette en ny tverrgående koordinering.

Når slutter stafettloggen?
Stafettloggen avsluttes når stafettholderen i samråd med de tverrfaglige og tverrsektorielle
samarbeidspartnerne vurderer at barnet har gjenfunnet trivselen og utvikler seg på lik fot med andre
barn. I tillegg må samarbeidspartnerne ha vurdert at risikoen for at familien igjen vil få problemer, er
svært liten.

Organisatorisk forankring
Stafettholderen har i utgangspunktet ikke noen fast organisatorisk forankring. Stafettholderen kan,
hvis tyngden i innsatsen tilsier det, byttes ut i forløpet, eller samme aktør kan ha denne rollen gjennom
hele forløpet. I forbindelse med en forebyggende innsats kan stafettholderen være en
barnehagepedagog eller en psykolog i PP-tjenesten. I forbindelse med et spesielt støttetilbud kan det
f.eks. være en saksbehandler i barne- og ungdomsforvaltningen.
I utgangspunktet er den kommunale saksbehandleren stafettholder når en sosialsak begynner, men
det er ikke nødvendigvis saksbehandleren som skal fortsette å være det. Selv om det er
saksbehandleren som har det formelle ansvaret for saken, kan samarbeidet fint koordineres av en
annen. Det er viktig å være oppmerksom på at samarbeidsmodellen ikke endrer det formelle ansvaret.
Om det er saksbehandleren eller andre som skal være stafettholder i den konkrete saken, avhenger
av drøftinger i gruppen med relevante faglige aktører.

I saker der det allerede er opprettet stafettlogg, vil den kunne være en viktig støtte i saksbehandlingen.
Særlig i forbindelse med undersøkelse og beslutning om støtte kan man benytte seg av stafettloggen
og det profesjonelle nettverket som allerede er involvert i saken. Både med hensyn til hva som
tidligere er avtalt og gjort i saken, og med hensyn til hvem som er relevante parter i saken.

Stafettholderens oppgaver
Stafettholderen har en rekke oppgaver avhengig av situasjonen:
•

Stafettholderen sikrer oversikt over og sammenheng i koordineringen av den samlede innsatsen
for det enkelte barnet.

•

Stafettholderen innkaller til tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøter for relevante aktører
rundt barnet, og sørger for å sette en dagsorden for møtene (se standarddagsorden under
Redskaper). Stafettholderen innkaller også til ad hoc-møter ved uforutsette eller plutselig
oppståtte behov.

•

Stafettholderen har ansvaret for å lede de tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøtene –
herunder for å skape rammer som gjør at alle, også familien, føler seg inkluderte og velkomne.

•

Stafettholderen har ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde det profesjonelle nettverkskartet,
som er et redskap som brukes til å få en systematisk oversikt over involverte medarbeidere og
innsatsene deres overfor de enkelte medlemmene av familien (se malen under Redskaper).

•

Stafettholderen har ansvaret for å introdusere nye parter i samarbeidet rundt den samlede
innsatsen, og for å gi beskjed på en fin måte til parter som ikke lenger trengs i innsatsen.

•

Stafettholderen fungerer som en sentral kontaktperson som alle i nettverket kan kontakte –
spesielt ved plutselige endringer i barnets situasjon – med henblikk på å iverksette ytterligere
initiativer.

•

Stafettholderen er loggfører. Se beskrivelse av loggen under Stafettloggen. Herunder har
stafettholderen ansvaret for at informasjonen i loggen oppfyller lovgivningen om utveksling av
personlige og private opplysninger.

•

Stafettholderen har ansvar for at barn og foreldre involveres i det tverrgående samarbeidet, har
tilgang til loggen og kjenner innholdet i denne, og via dialogen så langt det er mulig får eierskap
til beslutningene som tas, og innsatsene som iverksettes.

•

Stafettholderen sikrer at én av deltakerne i nettverket følger med på barnet mellom møtene i
nettverket.

Både i forbindelse med møter og mellom møtene kan det være behov for å notere ting i loggen.
Stafettholderen drøfter forslag til endringer med foreldrene og oppdaterer stafettloggen i samråd med
foreldrene.
Bare foreldrene og de aktørene foreldrene har gitt samtykke til, kan få innblikk i stafettloggen.
Stafettholderen oppdaterer og oppbevarer stafettloggen på egnet vis, jf. Hva sier loven? Stafettloggen
er tilgjengelig for foreldrene, som til enhver tid har rett til å få full innsikt i det som er notert i
stafettloggen.

Språket i stafettloggen
Alle må kunne forstå hva som står i stafettloggen, for at den skal kunne skape en oversikt over
innsatsen overfor det enkelte barn. Det er derfor helt sentralt at språket er klart og tydelig. Her er noen
gode råd til klart og tydelig språk:
•

Skriv til barnet (hvis barnet er over 15 år) eller barnets foreldre. Det er viktig at du fra starten av
har klart for deg hvem du skriver til.

•

Skriv kortfattet. Ta bare med nødvendig informasjon.

•

Skriv korte setninger.

•

Skriv enkelt, tydelig og konkret – bruk gjerne eksempler.

•

Vær presis når det gjelder hvem som skal gjøre hva. Ikke bruk "man". Bruk heller
stillingsbetegnelser, navn eller familierelasjon (mor, farfar, storesøster osv.).

•

Gjør teksten aktiv. Bruk mange utsagnsord (verb). Bruk den aktive formen av utsagnsordene,
det vil si de utsagnsordene som ender på -er. Det er lettere å lese og gjør språket mer levende.
Bruk f.eks. "barnet ringer" i stedet for "det ringes", eller "legen undersøker" i stedet for "det
undersøkes".

•

Vær presis med hensyn til tid, dag eller periode. Ikke skriv "snarest". Skriv presist hvor ofte, ikke
"i rimelig omfang". Ikke skriv "i den grad det er mulig", for hvem avgjør det?

•

Bruk vanlige ord og uttrykk.

•

Unngå forkortelser. Skriv i stedet hele ordet. Det er ikke alle som kjenner til betydningen av
forkortelser.

•

Les alltid korrektur. Til slutt kan du lese teksten høyt for deg selv.

