
              

 

 

  
Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 25.03.2021 
 
Digitalt tilstede: barnekoordinator i HMR Anne Hollingen, stabsleder Psykisk helse og rus Ole 
Lorvik, enhetsleder Tove Martinsen fra Molde kommune, pårørenderepresentant Turid 
Løvoll, 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: klinikksjef for Klinikk psykisk helse og rus Ståle Hoff, brukerutvalget HMR Ann 
Helene Skare, seniorrådgiver Heidi Gudbrandsen fra Statsforvalteren 
 
1. Saksliste, og referat fra 03.12.2020: Godkjent 

 

2. Nytt fra Barneblikk Familieteamene (BBF) 

Nytt fra BBF Molde:  

• Samarbeidet med helsestasjonen er positivt, med faste samhandlingsmøter. To fra 

BBF er ansatt i helsestasjonen gjør formell og uformell kontakt enklere. Lett 

tilgjengelig for felles konsultasjoner. BBF Molde skriver i barnets journal på 

helsestasjonen, mens foreldre har lukket journal i BBF. 

• Foreldrene rapporterer at det er godt å få noe ekstra, at vi kan komme raskt i gang og 

komme på hjemmebesøk. Det gir trygghet at vi er i bakkant, at de kan ta direkte 

kontakt med oss, og at vi tar kontakt med dem og følger opp etter en tid uten avtaler.  

• Det som oppleves som utfordrende, er å selge inn Barneblikk i forhold til brosjyren 

om rus- og psykisk helse, da noen ikke kjenner seg igjen i disse "diagnosene", selv om 

jordmor/ helsesykepleier tenker at de kan ha nytte av tilbudet i et forebyggende 

perspektiv.  

 

Nytt fra BBF Ålesund: 

• BBF stiller spørsmål om oppfølgingen ved nedstenginger. Erfaringer fra mars viser 

stort behov for tett oppfølging med blant annet fysiske møter. I vår fant teamet 

møteløsninger med tilpassede lokaler, gåturer, video osv. Koordinator svarer ut at det 

er ønskelig med mest mulig ordinær drift innenfor smittevernreglene. 

• Etter kommunesammenslåingen er det vanskelig å opprettholde lavterskelkravet i 

BBF. Endring av mandatet krever en større prosess, og må være et resultat av 

evalueringsprosessene som skal gjennomføres i 2021, og som kan bidra til 

løsningsforslag.  

• Helsestasjonene opplever stor nytte av samarbeidet med BBF. 

 

Nytt fra BBF Kristiansund og BBF Ulstein:  

• Begge hadde oppstart i oktober, enda få henvendelser og har ledig kapasitet. De har 
tverrfaglige helsestasjoner som har hatt stort påtrykk. Samarbeidende tjenester vet 
ikke nok om hvordan BBF kan utfylle tjenestetilbudet. Behov for bedre relasjoner 
mellom tjenestene og tettere samarbeid?  

• Fastlegene er viktige i rekrutteringen, men usikker på om familien skal vises til BBF 
eller den tverrfaglige helsestasjonen i disse kommunene. Nyttig med felles 
mottaksarena som kan sortere til riktig tjeneste. 



              

 

 

• Flere ledere er entusiastiske for BBF. Ledelsen oppfordres til å understreke at BBF 
skal integreres i drift, f.eks. ved konkretisering i planverk. 

 

3. Resultat fra kartleggingen i BBFene 2020, (se vedlegg)  

Kommentarer fra styringsgruppen: 

• Kartleggingen gir godt innsyn i BBF sin aktivitet, den viser omfanget og den 

helhetlige tilnærmingen. Vedlagt ligger powerpoint presentasjon som kan brukes som 

informasjon til samarbeidspartnere. 

• Kartleggingen bør ikke offentliggjøres med færre enn 5 innen samme variabel. 

Resultatene fra BBF Kristiansund og BBF Ulstein er derfor slått sammen i oversikten.  

• Kartleggingen bør gjentas årlig for å dokumentere driften og utviklingen. 

• Ønskelig å melde behov for kartleggingsmuligheter til Helseplattformen. 

 

Erfaringsrepresentant Turid poengterer viktigheten av at BBF opprettholdes som 

lavterskeltilbud, hun opplever at Barneblikk er på god vei, og håper arbeidsmåten vil smitte 

over på samarbeidende tjenester etter hvert, til beste for familiene. 

 

4. Status om evalueringsplanen, forskningssamarbeidet og risikovurdering av BBFene 

• Samarbeidet med Møreforskning og RKBU – utsatt grunnet sykemeldinger. Første 

leveranse ca. 1.mai. Plan om å utarbeide en kvalifiseringssøknad om eksterne midler 

til et større forskningsprosjekt – om følgeevaluering og tverrfaglig samarbeid. 

• Risikoanalyse – styringsgruppen er enig om å identifisere risikoer for Barneblikk, og 

konkretisere aktuelle tiltak. Ole avtaler med kvalitetsrådgiver i staben til Klinikk 

psykisk helse og rus om bistand. 

 

5. Medlemmenes rolle i Barneblikk styringsgruppen:  

a) Hvordan viderefører du aktuelle saker fra møtene inn egen organisasjon?  

Innledning ved Ole: Styringsgruppen består av ulike organisasjoner, viktig med 

engasjerte deltakere for å oppleve nytteverdien av gruppen, ha fokus på «Hva er viktig 

for Barneblikk?». Styringsgruppen skal skape et framtidsbilde av satsingen, og bredde 

det i fylket. Mitt bidrag er å forankre BB høyest mulig i HMR, sikre at BB er 

beskrevet i plandokumentene våre og markedsføre BB-nettsiden som gir god innsikt. 

Innledning ved Manuela: Barneblikk er et viktig samarbeidsprosjekt mellom 

kommunene og helseforetaket, som bidrar til konkrete tiltak for familiene. Selv med 

tøffe krav, skal BB prioriteres for å forebygge økt pågang til Psykisk helse barn og 

unge. Satsingen kan gi synergieffekter på annet samarbeid om barn og familier. 

Innledning ved Tove: Barneblikk er et godt eksempel på tverretatlig samarbeid. Jeg 

har en langsiktig plan for BBF, og synliggjør tilbudet i ulike fora, i planarbeid og løfte 

fram barna i pleie- og omsorgsplanen. Molde kommune jobber med endringsledelse, 

ikke bare i planverk men også i praksis, er opptatt av at tjenestene skal henge sammen, 

utfordrer ledere til å se muligheter, viktig å involvere politisk nivå. Vi har lykkes å 

etablere et godt samarbeid mellom barne- og voksentjenestene, også om BBF. 

Kommentarer fra diskusjonen:  

- BB er en ny og interessant modell for samarbeid 

- BB gir innsparinger på sikt! viktig med forskning 

- Styrken til BB er lavterskeltilbudet, familiefokuset, tidlig innsats, og samarbeidet 

på tvers 



              

 

 

- Viktig med lederinvolvering, sentrale ledere informeres om saker fra 

styringsgruppemøtene, informasjon kan skape større forståelse og engasjement  

- Viktig å bruke kartleggingen for å synliggjøre tilbudet. Mette oppdaterer en enkel 

PP som kommuniserer formål, status og forventet effekt 

- BB er ikke et prosjekt, men vi ser slik ut. Minne om at BB skal inn i fast drift. 

- Engasjerte ledere er nøkkelen til suksess 

 

b) Spørsmål til styringsgruppen fra lokale ledere i Barneblikk familieteamene: 

Barneblikk-avtalen er undertegnet av øverste ledelse i kommunen og helseforetaket. 

Dette for å sikre god forankring i både barne- og voksentjenestene. Likevel er det 

barnetjenestene som drar det tyngste lasset.  Hvordan kan styringsgruppen sikre bedre 

involvering av barne- og voksentjenestene i BBFene?   

Svar: Styringsgruppen har tiltro til at hvert styringsgruppemedlem har økt 

bevisstheten om sin rolle etter diskusjonen i punkt 5 a) og bidrar i utfordringene for 

BBF knyttet til egen organisasjon. 
 

Orienteringssaker:  

1. Budsjett for 2021. Tas igjen på møtet i juni. 
2. Handlingsplan 2021. Tas igjen på møtet i juni. 
3. Litt fra driften av BB-satsingen:  

a) Mette har vært helt/delvis sykemeldt siden desember, tidsperspektivet er fram til 
høsten 2021. Det jobbes med å leie inn vikar.  

b) Det planlegges en risikovurdering av BBFene med involvering av interne ressurser 
fra HMR. Se pkt. 4. 

c) Det er sendt forespørsel til Ålesund kommune om kontorfellesskap mellom 
koordinator og BBF, men dette lar seg ikke gjennomføre. 

4. Det er avtalt 2-dagers opplæring i EPDS høsten 2021 for helsestasjoner, leger m.m. 
EPDS er en kartleggingsmetode for å avdekke psykiske vansker hos gravide og 
småbarnsforeldre. Kurset holdes i Molde rådhus. Utgifter til lunsj dekkes av 
Barneblikk og Statsforvalteren. Tilsvarende kurs planlegges sør i fylket på et senere 
tidspunkt. 

5. Det minnes om at styringsgruppen skal være presentert på BB-nettsiden. De som ikke 
har sendt inn profilbilde og tekst/presentasjon, bes om å gjøre det. 

 
Møteplan for styringsgruppen i 2021: 

• Torsdag 25.mars kl. 13.00 – 15.00 

• Torsdag 24.juni kl. 12.00 – 15.30 

• Onsdag 6.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 Lena Waage, HMR 
Fagansvarlige og lokale ledere for BBFene 



              

 

 

 
 

Forklaring på forkortelser:  
BB = Barneblikk 
BBF = Barneblikk familieteam 

 


