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BARNEBLIKK HANDLINGSPLAN 2021 
 

BARNEBLIKK - SATSING FOR GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER SOM ER BERØRT AV RUS ELLER PSYKISK VANSKER 
  

Overordnede mål for Barneblikk 

 Barneblikk familieteam tilbyr lavterskel los- og støttetjenester til familier der noen sliter med rus eller psykiske vansker, for å hindre at 
utfordringene i familien går ut over barnets hverdag og foreldrefungeringen. 

 Bistå i en tett og tilrettelagt oppfølging etter familiens behov fra graviditet til barnet når skolealder 

 Effektivisere og forsterke tilbud til målgruppen i et samarbeid mellom tjenester i kommuner og spesialisthelsetjenesten 
 

Satsingen vil omfatte følgende klinikker, kommuner og andre samarbeidspartnere: 

Klinikk for psykisk helse og rus 
Fagavdelingen 
Brukerutvalget/erfaringsrepresentanter 

Kristiansund kommune  
Molde kommune  
Ålesund kommune 
Ulstein kommune 
 

Amathea 
Statsforvalteren 
Møreforskning 
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 
 

 

Spesielle fokusområder for satsingen i 2021 
1. Brukerrollen i Barneblikk (BB) 

2. Utvikling av Barneblikk familieteamene (BBF) 

3. Forskning og evaluering av Barneblikk–satsingen  

 
 
 
 

http://www.helse-mr.no/
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1. Brukerrollen i Barneblikk  
Hovedmål: Brukermedvirkning skal bidra til at familiene opplever å få relevant hjelp til å mestre hverdagen sin og mulighet til å påvirke 
oppfølgingen de mottar fra Barneblikk familieteam. Barnets beste skal være overordnet. 

Milepæl Tiltak Når Ansvar Evaluering juni 
Brukermedvirkning skal 

ivaretas på systemnivå 

Styringsgruppen, prosessgruppene,  skal 

til enhver tid ha 1-2 bruker- og 

erfaringsrepresentanter 

Alltid Mette Styr.gr. ok 

Pros.gr. ikke møter våren 

2021 

Utviklings- og evalueringsprosesser skal 

ha et tilstrekkelig antall bruker- og 

erfaringsrepresentanter 

Alltid Mette og Ole Få representanter har 

redusert involveringen 

Bruker- og erfaringsrepresentantene har 

egne samlinger for oppdateringer og 

erfaringsdeling 

Mai og desember Mette, Turid, 

Ann Helene 

Vår/høstsamlingen avlyst 

Brukermedvirkning skal være 

et sentralt prinsipp i 

oppfølgingen fra Barneblikk 

familieteamene 

Hvert familiemedlem skal påvirke i 

oppfølgingen sin: hva er viktig for meg? 

Hva er viktig for barnet mitt? Hva er 

viktig for familien? 

Prosedyrer utarbeides. 

Kontinuerlig 

 

Fagansvarlige, 

BBFene 

 

Losene skal i første samtale avklare hva 

BBF er og forventninger til 

oppfølgingen. Prosedyrer utarbeides. 

Kontinuerlig Fagansvarlige, 

BBF 

 

Ta i bruk feedback-verktøyet FIT 

 

Opplæring i 

oktober, innføring 

høsten/vinteren 

Fagansvarlige, 

lokale ledere, 

Mette 

Utsatt til oktober. 

Kortversjon opplæring til 

ledere 24.juni. 

Opplæring ansatte 21.nov. 

Oppstart utsatt pga. 

usikkerhet rundt 

personvern. 

BBF skal følge Brukerutvalget 

sine 7 råd til helsepersonell 

Kopi skal henge på personalrommet til 

BBFene. Være tema i teammøtene 

minimum årlig. 

Kontinuerlig Fagansvarlige  
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Samarbeid med 

brukerorganisasjoner 

Familiene får informasjon om frivillige 

tilbud/lag og organisasjoner, brosjyrer 

lett tilgjengelig i lokalene 

Kontinuerlig Fagansvarlige, 

BBFene 

Kan bedres. 

 

2. Utvikling av BBFene 
Hovedmål: Barneblikk familieteam skal ivareta oppdraget for satsingen og tilpasses målgruppens behov. Det skal tilstrebes samkjøring 
mellom lokalisasjonene. 

Milepæl Tiltak Når Ansvar Evaluering juni 
Implementere 

ansvarsområdene i Barneblikk-

satsingen 

Styringsgruppemedlemmer viderefører 

bestemmelser (fra styr.gr.) inn i egen 

organisasjon, sikre nødvendige drifts- og 

personalressurser, sikre stabil og varig 

drift av BBF 

Kontinuerlig Styringsgruppen Rapportering 24.06. 

Varierende grad av 

videreføring. 

Lokale leder og lokale ledergrupper møtes 2-4 g pr år Lokale ledere 1-5 møter gjennomført 

Felles møtepunkt for fagansvarlige og 

lokale ledere.  

4 ganger pr år Mette  4 møter gjennomført 

 Avgrense koordinator-oppgavene Kontinuerlig 

vurdering 

Mette m.fl. Lokal leder leder lokale 

ledergrupper 

 Skape enhetlig kultur i hele BB-satsingen, 

gjennom informasjonsdeling og 

ansvarsfordeling. 

I BBFene gjennom: 

- Felles prosedyrer 

- Felles samlinger og 

kompetanseheving 

 

Kontinuerlig Mette m.fl. Under arbeid 

- 4 faglige innlegg 

- Felles fagdag/ 

opplæring i FIT 

- Felles evaluerings-

dag 

- Prosedyrer under 

arbeid 

Avgrense målgruppen for BBF 

 

Videre avklaring av grenseoppganger, og i 

forhold til målgruppen hos 

samarbeidspartnere 

I fellesmøter:  

- Fagansv. 

- Fagdager  

Lokal leder, 

BBFene, Mette 

Under arbeid 

Utprøving i 2021: BBF Ulstein øker 

inntaksalderen til: barnets 2. leveår. 

2021 Fagansvarlig, 

lokal leder, BBF 

Under arbeid 
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Familietilbud/ 

BBF involverer hele barnets 

familie 

- Øke andelen fedre og søsken i 

oppfølgingen 

- Involvere andre nære personer, særlig 

når barnet lever med enslig forelder 

Kontinuerlig  Lokal leder, 

BBFene, Mette 

Økt andel fam.medl….? 

 

Tidlig inn/  

BBF skal ta imot familier med 

lettere til moderate vansker og 

sikre tidlig innsats  
 

- 1-3 avklaringssamtaler med familiene 

før oppstart 

- Samarbeidspartnere kan drøfte aktuelle 

familier anonymt med BBF for 

avklaringer 

- Funksjonen til familien er avgjørende 

for alvorlighetsgrad, jf. 

Funksjonssirkelen 

- Barnet skal ikke ha alvorlige 

symptomer 

- Alvorlige tilstander skal loses til riktig 

instans, evt. inngå i samarbeid med 

BBF 

Kontinuerlig Lokal leder, 

BBFene, Mette 

Samarbeidspartnere og 

familier tar ofte kontakt 

ved omfattende 

problematikk. Vanskelig å 

avvise pga. liten kapasitet 

hos andre tjenester. 

Funksjonssirkelen kan 

med fordel benyttes mer. 

BBF skal være et 

lavterskeltilbud 

- Familiene kan selv kontakte BBF, 

(eller andre på vegne av familien) 

- ikke krav om henvisning 

- ingen ventetid 

- kontakt med familien innen 24 timer 

etter henvendelse 

- BBF skal være lett tilgjengelig på 

telefon 

Kontinuerlig Styringsgruppen 

Mette, lokal leder, 

BBFene 

 

Førstekontakter skjer 

raskt. 

Sykemeldinger, 

utdanninger, stort 

befolkningsgrunnlag m.m. 

har utfordret 

lavterskelkravet. 
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BBF skal være et helhetlig og 

tverrfaglig tilbud 

- Obligatoriske teammøter ukentlig: 

- Hele BBF skal bidra i vurderingene 

rundt hver familie 

- Funksjonssirkelen benyttes for å skaffe 

oversikt over situasjonen til familien 

og hvert familiemedlem 

- BBF skal bestå av barne- og 

voksentjenester 

Kontinuerlig Lokal leder, 

BBFene, Mette, 

styringsgruppen 

Stor pågang utfordret den 

tverrfaglige oppfølg. i 

hver familie. 

Sykemeldinger og 

utdanninger m.m. har 

utfordret den helhetlige 

oppfølgingen. 

Journalføring/ 

BBF skal journalføre  

- for nødvendig oversikt over 

barnets og familiens situasjon  

- for dokumentasjon av 

oppfølgingen. 

Utarbeide prosedyre for journalføring i 

BBF  

- Avklare hva som skal journalføres på 

hvem og hvor 

- Hva må dokumenteres for klager, 

samarbeid, statistikk m.m. 

Våren/høsten Mette, 

fagansvarlige 

Arbeidet er påstartet av 

koordinator-vikar, ikke 

ferdig. 

Samkjøring av BBF i fylket Faste møter mellom lokale ledere  2-4 g pr år Mette 2 møter gjennomført 

Faste møter mellom fagansvarlige 4 g pr år Mette 4 møter gjennomført 

Fellessamling for BBFene med 

erfaringsdeling 

Årlig  Mette, 

fagansvarlige 

FIT- gjennomført okt. 

med overnatting 

Felles kursing for BBFene som  

- webinar 

- fysiske kurs 

Ved behov og 

praktisk 

mulighet 

Mette, 

fagansvarlige 

Gjennomført 

erfaringsseminar COS-P 

Fysiske samlinger utsatt 

pga pandemi 

Felles prosedyrer utarbeides Høsten  Mette, ekstern 

hjelp, BBFene 

Koordinatorvikar i gang 

med arbeidet 

Forankring i ulike organ Info til Regionrådene 

Info til politiske organ 

Vår/høst Styringsgruppen, 

Mette 

Møte med LSU Molde 

gjennomført. Annet utsatt 

pga pandemien. 

Samarbeid med 

barnekoordinator i HMR 

Deltakelse i hverandres styr.gr., nasjonale/ 

regionale nettverk, lokale nettverk, 

fagdager m.m. 

Kontinuerlig Anne og Mette Mette deltatt lite i BSP-

arbeidet i 2021  

Kompetanseheving til 

samarbeidende tjenester 

EPDS – snakke om psykisk helse, kurs i 

oktober for helsestasjoner, leger, m.m. 

2.-3.nov. i 

Molde 

Heidi og Mette Gjennomført ca. 50 

deltakere 
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3. Forskning og evaluering av Barneblikk –satsingen  

Hovedmål: Oppsummere status og dokumentere effekter av satsingen 

Milepæl Tiltak Når Ansvar Evaluering juni 
Status i utviklingsarbeidet Møreforskning 

- Svarer vi ut oppdraget i BBF? 

Fra april Møreforskning, 

Ole,  Mette 

Leveranse levert mai 

RKBU 

- Betydningen av samarbeidet mellom 

BBF og helsestasjonene 

Fra april Møreforskning, 

RKBU, Ole,  

Mette 

Hovedprosjektet avsluttet. 

Ikke funnet nye 

forsknings instanser., 

Årlige rapporter 

- Fra BBFene 

- Fra koordinator 

Desember/ 

årsslutt 

Fagansvarlige, 

lokal leder, Mette 

Årlig rapport fra BBFene 

reduseres til kartlegging 

av driften. 

Evalueringsrapport for 

hele satsingen erstatter 

årsrapporter, leveres jan. -

22. 

Årlig kartlegging av målgruppen og 

aktiviteten i BBFene 

Desember/ 

årsslutt 

Fagansvarlige, 

lokal leder, Mette 

Gjennomført jan. -22 

Risikovurdering av driften av BBFene 

 

Vår/høst Styringsgruppen/ 

Ole, Mette 

SWOT analyse 

gjennomført, ca. 15 

deltakere 

 


