
              

 

 

  
Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 24.06.2021 
 
Digitalt tilstede: brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, seniorrådgiver Heidi Gudbrandsen 
fra Statsforvalteren barnekoordinator i HMR Anne Hollingen, stabsleder Psykisk helse og rus 
Ole Lorvik, avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela Strauss, rådgiver i Ålesund 
kommune Lisbeth Slyngstad, kommunalsjef Christine Reitan fra Kristiansund kommune, 
kommunalsjef Marit Botnen fra Ulstein kommune, koordinator Barneblikk Mette Grytten.  
Meldt avbud: enhetsleder Tove Martinsen fra Molde kommune, pårørenderepresentant 
Turid Løvoll, klinikksjef for Klinikk psykisk helse og rus Ståle Hoff. 
 
Heidi slutter hos Statsforvalteren, Anne Mette Nerbøberg inn i styringsgruppen fra høsten. 

Christine slutter, ny person fra høsten. Takk til Heidi og Christine for samarbeidet. 

1. Saksliste, referat fra 25.03. ble godkjent. 

Mette minner om oppdatering av presentasjon av styringsgruppen på Barneblikk 

nettsiden:  

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk/styringsgruppe-barneblikk-

2  

 

2. Status bemanning og sykemeldinger i Barneblikk ved Mette. Fagansvarlig ved BBF 

Ulstein Mona Pettersen informerte om situasjonen for familiene og teamet grunnet stort 

fravær/sykemeldinger: ikke tid til familieperspektivet, ikke helhetlig tilbud, ikke 

oppfølging fra på rus/ph/DPS, familiene og samarbeidspartnere mister tillit når vi ikke 

kan ivareta det de er forespeilet, ikke COS-oppfølging, ansatte alene med 

oppfølgingen/ikke tverrfaglig, stor arbeidsbelastning, kommunen prøver å kompensere 

for manglende HMR-ressurser. 

 

3. Hvordan bidrar styringsgruppa med tiltak og løsninger i forhold til driftsutfordringene i 

BBFene? Drøfting av muligheter og handlingsrom, beslutte konkrete tiltak. Fra 

diskusjonen: 

- Er organiseringen altfor krevende og sårbar? Er tilbudet og forankringen altfor 

personavhengig? Er lavterskel mindre viktig enn tjenester med henvisninger? Er 

det kommunalsjefene som skal sitte i styringsgruppen? Er det realistisk å få inn 

vikarer? Det blir stor belastning på resten av personalet ved fravær. Tverrfaglig 

samarbeid er utfordrende, særlig med små stillinger. To arbeidsforhold er 

krevende for de ansatte. 

- Viktig med god forankring, på høyeste nivå, og innsikt i tilbudet, BBF må forankres 

i både ledelse og planverk, Barneblikk familieteam må høre til en tjeneste, det er 

stort engasjement for tilbudet i BBFene og hos mange samarbeidspartnere og 

enkelte ledergrupper, vikarordning er nødvendig for stabil drift. Viktig med 

ansatte som har tilknytning til de valgte tjenestene. Viktig med informasjon til 

ledergruppen i HMR og styringsgruppen til Barn som pårørende. Avtalen bør 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk/styringsgruppe-barneblikk-2
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk/styringsgruppe-barneblikk-2


              

 

 

legges fram til vurdering for OSU (overordnet samhandlingsutvalg), informasjon 

til lokale samhandlingsutvalg og faglige samhandlingsutvalg. 

- Nødvendig med evaluering av organiseringen. SWOT gjennomføres 6.oktober. 

 

4. Presentasjon av planlagt SWOT ved rådgiver Leif Sverre Hoel, se egen presentasjon. 

SWOT arbeidsdag 6.oktober, se vedlagt deltakerliste. Oppfølging og konklusjoner i 

styringsgruppen i etterkant av arbeidsdagen.  

 

5. Prioritering av målgruppen i BBF ved Fagansvarlig Gro Marita Solevåg fra BBF Ålesund 

Case om lavterskel og tidlig inn vs omfattende problematikk hos familiene, og losing av 

familier med omfattende vansker til andre tjenester. BBF Ålesund med 1,75 stilling har 

oppfølging på 150 personer. Flere familier tar selv kontakt med omfattende 

problematikk. Grunnet stor risiko for barna og lang ventetid hos andre tjenester har ofte 

BBF stilt opp for familiene. Det beslaglegger mye av personalressursen. BBF er alene om 

det helhetlige familieperspektivet, noe de fleste familier trenger. 

Styringsgruppen tilrår: 

- BBF må prioritere egen målgruppe 

- Utarbeide prosedyrer om arbeidsprosessen i BBF, og når andre tjenester skal 

overta. 

 

6. Forskning, leveransen fra Møreforskning, se egen presentasjon 

Leveransen anbefaler:  

• Samarbeide med forskningsinstans om utarbeidelse av søknad om midler. 

• Utarbeide forskningstema/problemstilling som har nytteverdi for brukerne. 

• Kvalitetssikre og videreføre datainnsamling fra teamene, herunder god nok 

opplæring til de som skal samle data/registrere. Sikre kvalitet som tilfredsstiller 

forventninger i et fremtidig forskningsprosjekt. 

• Arbeide med å finne kvalifisert og engasjert kandidat til PhD-prosjekt. 

For å gjøre et større forskningsprosjekt over 3-4 år med mulighet for å belyse mulige 

effekter av BBF tilbudet anbefales oppskalering til PhD-prosjekt. Resultater fra pkt 2 vil 

etter hvert gi et godt datagrunnlag til PhD-prosjekter. 
 

 
 

Begge kontaktpersonene i Møreforskning slutter i sine stillinger. Nye samarbeidspartnere 

på forskning må anskaffes, og avklaring i forhold til RKBU sin rolle videre. 

Sikre datagrunnlag
fremtidig forskning Finansieringskilder: HMR (avsatte 

midler)

Forskningsprosjekt

Finaniseringskilder: MobPro, RFF

PhD prosjekt

Finansieringkilder: NFR (off. PhD), Samarbeidsorganet



              

 

 

 
Møteplan for styringsgruppen i 2021: 

- Onsdag 12.oktober kl. 12.30 – 15.00 
- Torsdag 9.desember kl. 10.00 – 14.00 (fysisk møte på Vestnes). 

 
Ref. Mette Grytten 

 
Kopi til: 
Fagdirektør Torstein Hole, HMR 
Samhandlingssjef Eli Klara Otterlei, HMR 
Fagansvarlige og lokale ledere for BBFene 
Innledere på møtet 
 
 

Forklaring på forkortelser:  
BB = Barneblikk 
BBF = Barneblikk familieteam 

 


