
              

 

 

 
Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 03.12.2020 
 
Tilstede: barnekoordinator i HMR Anne Hollingen, stabsleder Psykisk helse og rus Ole Lorvik, 

enhetsleder Tove Martinsen fra Molde kommune, konst. klinikksjef for Kvinner, barn og ungdom 

Janita Skogeng, pårørenderepresentant Turid Løvoll, avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge 

Manuela Strauss, brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, kommunalsjef Christine Reitan fra 

Kristiansund kommune, Heidi Gudbrandsen fra Fylkesmannen, kommunalsjef Marit Botnen fra 

Ulstein kommune, koordinator Barneblikk Mette Grytten.  

Meldt avbud: rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad  

1. Referat fra 29.09.2020 – godkjent med følgende kommentar: Det var Heidi Gudbrandsen 
som representerte Fylkesmannen og ikke Anne Mette Nerbøberg. 
 

2. Sakslisten - ingen kommentarer 
 

3. Orientering om læringssamling for alle BBFene, se vedlagt notat 
Det er nå 19 ansatte fordelt på 4 BBF. Disse møttes til læringssamling 19.november med 
følgende tema:  
1. Tverrfaglig samarbeid/ hva bidrar du med i BBF? Konklusjon: Viktig med 
fellessamlinger for utviklingen av tilbudet. 
2. Hva journalføres og hvorfor? Se eget notat fra samlingen. Konklusjon: Det må 
utarbeides felles prosedyrer for journalføringen i BBFene. 

 
4. Orientering fra hvert BBF, se vedlagte rapporter 2020 

BBF Ulstein – Mediesak i Vikebladet for å markedsføre tilbudet. 11 henvendelser om 
familier siden september, 6 familier tatt inn, utgjør 23 familiemedlemmer. Bred 
markedsføring gjennomført. Har brukt tid på å bli kjent internt i teamet, gode lokaliteter 
på plass. Positivt med tilhold på helsestasjonen. Ingen flyktningfamilier enda. 2 ansatte i 
utdanning som utfordrer stabiliteten i oppfølgingen og saksdrøftingene. Stort 
engasjement for BBF i kommunal ledelse. 
BBF Ålesund – en suksesshistorie ble delt 
BBF Molde – drift i 2 år, gode tilbakemeldinger fra familiene og samarbeidspartnere. 26 
nye familier i 2020. Øker stillingsressursen fra psykiske helse og rustjenesten fra 25% til 
40% fra januar 2021. En suksesshistorie ble delt! Utfordringene: når bør BBF lose videre, 
viktig å prioritere forebygging, samtidig ikke bli en sovepute. 
BBF Kristiansund – et godt samarbeid mellom barnetjenestene med felles inntaksteam. 
Utfordringen er samarbeidet med voksentjenestene. Se ellers vedlagt rapport. 
 

5. Vurdere høringsutkastet om ansvarsområder og ansvarsfordeling i BB 
Nytt utkast lagt fram og godkjent med følgende kommentar: i dokumentet bør det stå 
bruker- og erfaringsrepresentant istedenfor bare erfaringsrepresentant. Dokumentet 
evalueres årlig. Endelig dokument ligger vedlagt. 

6. Års evalueringer/gjennomgang: 
a) Avtalen om Barneblikk – ingen innspill 



              

 

 

 

b) Handlingsplan 2020, og hvilke hovedområder skal prioriteres i 2021. 
Ingen kommentar til handlingsplan 2020. Fokusområdene fra 2020 videreføres i 
2021, i tillegg til fokus på dokumentasjon og journalføring. Klinikk Kvinner barn og 
ungdom er vurdert splittet opp der Barneblikk går inn i Klinikk psykisk helse og rus 
– må sikre en solid forankringen i HMR. 

c) Styringsgruppens mandat, saker, fordeling av oppgaver – ingen innspill.  
d) Bemanningsbehovet i BBFene tas opp til vurdering høsten 2021.  

Hva med nedslagsfeltet i resten av fylket? Regionrådene holdes orientert og 
uttaler seg om evt. interkommunalt samarbeid om BBFene.  

 
7. BBF som samfunnskritisk funksjon  

BBF vil alltid være i konkurranse med andre prioriteringer. Når kommuner og 
helseforetaket skal drifte tilbudet sammen, bør det være et forutsigbart og forpliktende 
samarbeid for å redusere belastningen for de ansatte, og ikke minst for oppfølgingen til 
familiene i BBF. Flere medlemmer i styringsgruppen mente imidlertid at hver tjeneste må 
vurdere om personalressursene kan stilles til rådighet i BBF i vanskelige tider, og at 
styringsgruppen ikke har myndighet til bestemme det.  
Et forpliktende samarbeid kan fremmes gjennom overordnet samhandlingsutvalg/ 
partnerskapsorganet.  
Det foreslås også å gjennomføre en risikovurdering av Barneblikk familieteamene.  

 

8. Orienteringssaker  

a) Forskingsavtale med Møreforskning er undertegnet. RKBU blir også 

samarbeidspartner 

b) Status innføring av FIT i 2021 – det er kjøpt inn en lisens til hvert BBF, kostnad à 

1500,- årlig, 8 nettbrett må skaffes. 

c) Status dokumentasjon av driften i BBFene – skjema er utarbeidet, gjennomføres 

fram til 1.februar. 

d)  Utstyr til BBF-rommene: BBFene må skaffe nødvendig utstyr (tv, kamera, 

mikrofon/høyttaler) for videomøter – må gjennomføres i 2020. Regning sendes 

Barneblikk.  

e) Fylkesmannen og BBF om kompetanseheving:  
* EPDS – 1 kurs høsten 2021 via RKBU Midt, gratis, 30 deltakere. Evt. utgift til 
dagpakker. Kommunene ønsker opplæringen, men Mette sjekker ut tidligere kritikk 
av verktøyet før endelig avtale. 
* NBO – via RKBU sør/øst, 25 personer, 120.000 kr., evt. 5 ekstra deltager à 5500 kr 
(for manual, kit og veiledning), reise- og oppholdsutgifter for to kursholdere 
* TWEAK – ikke funnet foreleser enda 
f) Filmvisning: Alt det jeg er. I samarbeid med SMISO i 2021. 500,- pr stk. film og 
oppfølging. Mette vurderer pris i forhold til innholdet. 

 
 
Vedlegg: 
Referat fra læringssamling 19.11.2020 
Rapporter 2020 fra BBFene 
Ansvarsområder i Barneblikk-satsingen 



              

 

 

 
 
Kopi til: 

- Fagdirektør Torstein Hole , HMR 
- Samhandlingssjef Lena Bjørge Waage, HMR 
- Lokale ledere og fagansvarlige i Barneblikk familieteamene  

 
 
Ref. BB-koordinator Mette Grytten 

 


