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Stafettloggen
- for dokumentasjon, samarbeid og gode overganger 

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase av livet, bruker kommunen en
elektronisk logg som sikrer dokumentasjon, samarbeid og god framdrift i dette
hjelpearbeidet. Her får du som forelder/foresatt en introduksjon i bruken av denne loggen.

Hva er en stafettlogg?

Stafettloggen er en elektronisk loggbok for ditt barn/ungdom, der informasjon om
alle iverksatte hjelpetiltak og involverte personer er samlet på ett sted.

Loggen gir en oversikt over:

• alle avtaler som er inngått

• hvilke offentlige tjenester som er involverte i hjelpetiltakene, og hvilke oppgaver 
de har

• hvilke fagpersoner som er involverte i hjelpetiltakene, og hvilke oppgåver de har

Gjennom å gjøre oppdatert informasjon lett tilgjengelig, skal stafettloggen bidra til å gjøre
overganger mellom ulike nivå i tiltaksarbeidet lettere for alle involverte.

Foreldre/foresatte må alltid godkjenne at det blir opprettet en stafettlogg for et barn eller
en ungdom. Som foreldre/foresatte får dere tilgang til å lese i den elektroniske loggen, og
dermed kan dere til en hver tid holde dere oppdaterte på hva loggen inneholder av
informasjon. Det er bare foresatte til barnet, og offentlige tjenester som de foresatte gir
samtykke til innsyn, som kan få lesetilgang til stafettloggen.
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Når blir en stafettlogg opprettet?

En stafettlogg starter når kommunen og dere som foresatte er blitt enige om å sette i verk
hjelpetiltak for barnet eller ungdommen deres, og dere har gitt samtykke til at loggen blir
opprettet. Hjelpetiltakene som blir beskrevet i loggen vil være knyttet til utviklingsområder
der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i en kortere eller lengre periode.

Dersom flere offentlige tjenester skal involveres, må dere som foreldre/foresatte gi samtykke
til at hver enkelt av disse får tilgang til loggen.

Slik får du tilgang til elektronisk stafettlogg for ditt barn/ungdom:

Den elektroniske loggen er tilgjengelig på nettsiden til kommunen, og du finner 
påloggingssiden ved å skrive inn følgende adresse i nettleseren din:

stafettloggen.conexus.no
Når du har åpnet påloggingssiden, velger du din kommune.
Du logger på med BankId.

Når blir en stafettlogg avsluttet?

Stafettloggen blir avsluttet når dere som foresatte og de andre samarbeidspartnerne er enige
om at barnet trives og at hjelpetiltakene har gitt ønsket effekt. Som foresatte har dere til en
hver tid rett til å kreve at loggen blir avsluttet.

En avsluttet logg blir lukket og arkivert. Om det på et senere tidspunkt er behov for nye
hjelpetiltak, må foreldre/foresatte godkjenne om informasjonen som ligger i loggen skal
gjøres tilgjengelig for offentlig ansatte.

Datasikkerhet

Stafettloggen er godkjent av Datatilsynet for lagring av personsensitive opplysninger.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om stafettloggen, eller har behov for ytterligere opplysninger, er du
velkommen til å kontakte BTI-koordinator i kommunen.
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