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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 27.05.2020 
 
Tilstede: barnekoordinator i HMR Anne Hollingen, stabsleder Psykisk helse og rus Ole Lorvik, rådgiver i 

Molde kommune Tone Silseth, konst. klinikksjef for Kvinner, barn og ungdom Janita Skogeng, 

pårørenderepresentant Turid Løvoll, avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela Strauss, 

rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad, brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, Anne Mette 

Nerbøberg fra Fylkesmannen, kommunalsjef Marit Botnen fra Ulstein kommunekoordinator Barneblikk 

Mette Grytten. Gjest: ledende helsesykepleier Kristin Meli fra Ulstein kommune og avdelingsleder for 

Forebyggende tjenester Tone Kvammen fra Kristiansund kommune 

Meldt avbud: kommunalsjef Christine Reitan fra Kristiansund kommune 

1. Sakslisten - godkjent 
Referat fra 18.02.2020 – godkjent 
 

2. Korona-erfaringer fra Barneblikk familieteam (BBF) 
a) Bemanningen: Omdisponering og sykemelding reduserte bemanning med 50% både i Molde 

og Ålesund siden 12.mars og ut april. Konsekvensene ble å prioritere kontakt med kun 30 
familier. Det ble gjennomført ca. 80 telefonkonsultasjoner (en-til-en) ved begge 
lokalisasjonene. Ingen fysiske møter, og kun 5 videokonsultasjoner pga. tekniske 
utfordringer. 
Oppfølgingen av familiene: 
- Alle familier ble informert om endringer i oppfølgingen. Informasjon er også gitt via 

informasjonsskriv og på Barneblikk nettsiden. 
- Videokonsultasjoner lite egnet til familie/gruppekonsultasjoner. Via telefonen ble det 

hovedfokus på støtte og rådgivning, oppmuntring og krisehåndtering, noen fikk hjelp til 
å skaffe barnehage-tilbud. Lite rom for lostjenester, samspillsveiledning, par/ 
familieveiledning. Tillit og relasjon ble ivaretatt der dette allerede var på plass. 

- 5 nye familier i denne perioden. Svært utfordrende å bygge opp relasjonen via telefon.  
- Fleste familier opplevde forverring av egen situasjon pga. mindre: kontakt med nettverk, 

bhg/skole, avlastning og tilgang til andre tjenestetilbud. Familiene var mer isolerte, 
engstelige, flere parkonflikter, slitne, noen mistet jobben, fikk økonomi utfordringer osv.  

- Fra ca. mai hadde BBF Molde full bemanning og oppstart av fysiske konsultasjoner. 
- I BBF Ålesund ble fagansvarlig 100% sykmeldt og oppfølgingen er nå på et kritisk nivå.  

Det jobbes med å skaffe vikar. 
- Møterommet til BBFÅL er for lite til å ivareta smittevernhensyn og låner møterom av 

LMS midlertidig. 
b) Styringsgruppens anbefalinger ved fremtidige «kriser»: 

- Familiene i Barneblikk familieteam er sårbare og tilliten kan raskt skades. Tilbudet bør 
opprettholdes på lik linje som samfunnskritiske funksjoner, dvs. bemanning ivaretas og 
oppfølging tilpasses familienes behov. For begrunnelse se vedlagte rapporter om 
sårbare barn og familier under pandemien. 

- Koordinator vurderer behovet for hyppigere møtevirksomhet for styringsgruppen. 
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3. Informasjon om nye BBF-lokalisasjoner 
a) Barneblikk familieteam Ulstein, ved ledende helsesykepleier Kristin Meli 

Ulstein kommune har et forsterket helsestasjonstilbud Trygg Start for barn fram til 2 års 
alder, ønsker BBF for bredere og lengre oppfølging. To 50% kommunale stillinger fordelt 
mellom helsestasjonen og psykisk helsetjeneste er besatt, representanten fra BUP med 25 
% er avklart, ikke avklart for DPS enda. Ønsker lokaler i tilknytning til helsestasjonen. 
Oppstart ca. 1 september. 

b) Barneblikk familieteam Kristiansund, ved avdelingsleder Tone Kvammen 
Kristiansund kommune har Tverrfaglig helsestasjon, BBF blir et utvidet familietilbud, 
fordelingen av familier baseres på alvorlighetsgrad. Representantene fra BUP og DPS med 
25% hver er avklart. Kommunens stilling deles mellom Forebyggende helsetjeneste og 
Psykisk helsetjeneste med 50% hver, det legges vekt på engasjement og systemforståelse. 
Planlagt lokaler i tilknytning til helsestasjonen. Oppstart ca. 1.september. 

 
4. Styringsgruppens rolle 

- Vurdering av dagsorden på styringsgruppemøtene: relevante saker, gir tilstrekkelig 
oversikt til å ta beslutninger og være et rådgivende organ for satsingen, kommunale 
representanter vil sette seg mer inn i driften av BBF i egen kommune og legge fram i 
møtene. Det er ønskelig med jevnlige innspill/presentasjon av BBFene. 

- Vurdering av møtetiden: er overkommelig og gir mulighet til nødvendige diskusjoner. 
- Vurdering av gruppesammensetningen: aktuelle parter er representert, gir god 

forankring og innsikt for aktuelle ledere, bra at gruppen omfatter fylket, bra med to 
brukerrepresentanter og bindeledd til Brukerutvalget. Lisbeth og Tone er 
kommunalsjefens representanter, avgjørelser må tas med dit. Lisbeth sjekker med 
kommunalsjefene i Ålesund om behov for endring av representasjon i styringsgruppen 
etter kommunesammenslåingen.  

- BBF er en interessant måte å samarbeide på – kan ha overføringsverdi til andre 
områder. 

 
5. Bemanning i Barneblikk familieteam (BBF) i forhold til befolkningsgrunnlag 

Styringsgruppen gjøres oppmerksom på at det er stor variasjon mellom bemanningen i 
BBFene og befolkningsgrunnlaget:  
 

Lokalisasjon Bemanning  Befolkningsgrunnlag i 2020 

BBF Ålesund 1,5 stillinger 65 500 

BBF Molde  1,75 stillinger 32 000 

BBF Kristiansund 1,5 stillinger 24 000 

BBF Ulstein  1,5 stillinger 8 500 

 
Dette kan gi uønskede variasjoner i tilbudet til familiene. Fra 2020 har befolkningen i 
Ålesund kommune og Molde kommune økt, dette kan true kravet om lavterskel og 
familieperspektiv. Tiltak: 
- Kommunene bør tilpasse bemanningen ut ifra befolkningsgrunnlaget. 
- Styringsgruppemedlemmene må sørge for å styrke filosofien i BBFene om lavterskel, 

langsiktig familietilbud, tidlig inn, tverrfaglighet og brukermedvirkning.  
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- Forankring i organisasjonene er ekstremt viktig for å unngå nedprioritering. Viktig å vise 
til at BBF er omfangsrikt og fanger opp/hjelper familier med utfordringer som tidligere 
var «skjulte». 

- Bør BB-satsingen nevnes i overordnet samhandlingsavtale mellom kommunen og HMR? 
Spilles inn til samhandlingssjefen. 

 
6. Tilbakemeldingsverktøy i BBF 

Styringsgruppen vedtok bruk av FIT i BBFene med tilhørende kostnader. 
 

7. Ny organisering av Barneblikk-satsingen 
Organisasjonskartet er oppdatert med fagansvarlig-nettverk og lokale ledergrupper, se 
vedlegg. Prosessgruppene i Ålesund og Molde fortsetter med 2 møter pr år, der 
enkelttjenester får ansvar for vertsrollen, tema, diskusjoner, evt. eksterne innledere. 
Prosessgruppen i Ulstein og Kristiansund fortsetter som planlagt med ca. 3 årlige møter for 
å bidra i oppbyggingen av BBF og sikre god samhandling. 
 

8. Handlingsplan 2020  
Planen gir god innsikt i satsingen, ellers ingen kommentarer til innholdet. Ole og Mette ser 
på hvordan handlingsplanen kan brukes i styringsgruppen. 
 

9. Evalueringsplanen for Barneblikk-satsingen 
Årlig vurdering av: avtaler, organiseringen, bemanningsbehovet, styringsgruppens mandat, 
oppgavefordeling. 
 
Samarbeid med Møreforskning: 
Basert på forslag fra Møreforskning ønskes forskning på temaet: «Fungerer Barneblikk i tråd 
med skisserte målsettinger for tilbudet?». Barneblikk bidrar med 200.000 kroner i 
egenandel i 2020, men det forutsettes tildeling av eksternt tilskudd i tillegg.  
Ole, Lisbeth, Mette og en brukerrepresentant møter Møreforskning til videre diskusjoner. 
 

10. Film-tilbudet «Alt det jeg er» 
Barneblikk er tilbydd visning av filmen «Alt det jeg er». Emilie ble misbrukt som barn og 
filmen viser hvordan det er å leve som ung voksen med traumer fra barndommen. 
Visningen går via egen plattform som bestilles hos Sant og usant til 125,- pr deltaker. 
Barneblikk sponser et visst antall deltakere hos samarbeidende tjenester i Ulstein, Ålesund, 
Molde og Kristiansund. Mette sender invitasjon.  

 
11. Regnskap 2020  

Barneblikk har årlige driftsmidler i underkant av 1.5 mill. Det er 650.000 kroner til variable 
utgifter. Styringsgruppen godkjente foreslått fordeling, inkl. forskningssum (jf. pkt. 9) og 
opplæring i Funksjonssirkelen for nye BBF-lokalisasjoner. Mette vil også prøve å få 
årskort/avtale med Badeland i Molde og Atlanterhavsparken i Ålesund for BBF familiene. 
 

12. Brukerundersøkelse av video/telefonkonsultasjoner 
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HMR utfører brukerundersøkelse av videokonsultasjoner. Mette sjekker med IT-ansvarlig 
om mulighet for brukerundersøkelse av telefonkonsultasjoner i BBF under Korona-
nedstengingen. 
 

13. Læringssamling for BBF 
Læringssamling for BBF Molde og Ålesund var planlagt i september. Grunnet sykdom 
utsettes den til senere på høsten. 
 

14. Kristiansund kommune i styringsgruppen 
Kommunalsjef Christine Reiten stiller i styringsgruppen igjen. Velkommen, Christine! 
 

15. Dokumentasjon av BBF-driften 
Saken er ikke tilstrekkelig belyst enda. Ole og Mette diskuterer med IT-ansvarlig om 
mulighetene. 
 

16. Prosjektet familiejournal 
Ingen avklaring fra Fagdirektør. Venter svar via ass. fagdirektør Henrik Erdal. 
 

17. Tilbud om Hjertelosjen for BBF Molde ved Anne  
Molde fotballklubb tilbyr barn som er pårørende, inkl. Barneblikk-familiene, å se kamp fra 
losjen; hilse på spillerne, servering m.m. 
 

18. Intensjonsavtalen med Høgskolen i Volda 
Ole og Mette ser på avtalen og om den er til hindrer for samarbeid med Møreforskning. 
 

19. Styringsgruppemøtet i september flyttes 
- til tirsdag 29.september kl. 12.00 – 14.30 
 

 

Vedlegg: 
Statusrapport 1. Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien, 20.04.2020 
Statusrapport 2. Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien, 30.04.2020 
 
Kopi til: 

- Fagdirektør Torstein Hole , HMR 
- Konst. samhandlingssjef Lena Bjørge Waage, HMR 
- Ansatte i Barneblikk familieteamene  

 
 
Ref. koordinator Mette Grytten 
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