
Øyvind Kvellos kartleggingsmal i ACOS Barnevern 

I ACOS Barnevern presenteres kartleggingsmalen som en integrert del av systemets 

hovedbilde for registrering av planer og evaluering av planer. På denne måten integreres bruk 

av malen i arbeidsprosessen med å utforme en undersøkelsesplan og ev. i 

evaluering/oppsummering av denne. 

Planbildet i ACOS Barnevern benyttes til å registrere både undersøkelsesplaner (av mange 

omtalt som arbeidsplan) og tiltaksplan. Når man har klikket på Ny plan og valgt plantype, 

registreres de ulike delene av undersøkelsesplanen. Samtidig kan man åpne vår modul for 

kvalitet- og resultatvurdering (KReM) og her velge malsett. I tillegg til at kommunen kan 

bruke egendefinerte malsett, kan man også velge å benytte Øyvind Kvellos kartleggingsmaler. 

Vi har laget tre varianter av malen for at brukeren skal unngå å få spørsmål om flere 

omsorgspersoner enn nødvendig: 

 
  



Når malsettet er valgt, blir dette en integrert del av planbildet: 

 

Saksbehandler kan da lage sin egen arbeids-/undersøkelsesplan samtidig som han/hun 

gjennomgår kartleggingsmalen. 

 

Kartleggingsmalen kan også åpnes i et frittstående bilde, noe som vil øke oversikten over de 

ulike delene av malen og lette arbeidet med å besvare de ulike spørsmålene:  

 
  



Ubesvarte spørsmål er røde, besvarte spørsmål blir grønne: 

 

  

På hvert enkelt svar kan saksbehandler legge inn utfyllende svartekst: 

 

 

Dersom det er krav om utfyllende svartekst, vil saksbehandler få beskjed om dette:  

 



I tilknytning til spørsmålene og spørsmålenes svaralternativer er det hjelpetekster tilgjengelig: 

 

Svaralternativene er presentert i samme rekkefølge som i siste versjon av kartleggingsmalen. 

 

Et besvart malsett kan når som helst kopieres til en annen person sin plan, for eksempel 

søsken: 

 
  



Dersom man ønsker å se en tidligere utfylt kartleggingsmal på det samme barnet, så kan man 

enkelt velge det her: 

 

 

Valgt svar og ev. fritekst vil da vises side om side med kartleggingsmalen man arbeider på, 

slik at det blir lett å sammenlikne svar før og nå (eksemplet under er fra forrige versjon av 

kartleggingsmalen): 

 

  

  



Andre muligheter med KReM i ACOS Barnevern 

Kvalitet- og resultatvurderingsmodulen er et kraftig verktøy som også muliggjør å ta ut 

styringsdata basert på en eller flere registreringer på de ulike barna. ACOS Barnevern har 

rapporter som gir data om antall besvarelser på de ulike svaralternativene, i tillegg til at ulike 

besvarelser kan sammenlignes med hverandre og gi grunnlag for måling av endringer i 

barnets omsorgssituasjoner. Data kan aggregeres til ulike nivåer, slik at kvantitative 

parametere kan vises på grupper av barn eller alle barna i kommunen. 

Denne rapporten viser antall svar med skaleringsspørsmål, gruppert etter skaleringsverdiene 

(spørsmålssettet er mangelfullt besvart – derfor lite data i eksemplet her): 

 

  

  



Som nevnt kan svarene brukes til resultatvurdering: Det første svarsettet kan utgjøre en 

baseline i saken, som senere registreringer kan måles mot. For å kunne vurdere resultatene av 

oppfølgingen, må saksbehandler besvare spørsmålene på nytt med jevne mellomrom. 

Metodisk har vi lagt opp til at dette skjer i forbindelse med evaluering av tiltaksplaner. 

Endringsrapporten gjør det mulig å sammenligne data fra to forskjellige planer på det samme 

barnet: 

 

 

 

Dersom du ønsker mer informasjon, kontakt gjerne ACOS på post@acos.no. 
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