
              

 

 

  
Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 26.01.2022 
 
Tilstede: 
Brukerutvalget Helse Møre og Romsdal Ann Helene Skare 
Pårørenderepresentant Turid Løvoll 
Barnekoordinator i Helse Møre og Romsdal Anne Hollingen (video) 
Stabsleder Psykisk helse og rus og Barneblikk styringsgruppeleder Ole Lorvik 
Ledende helsesjukepleier Kristin Meli og fagansvarlig Renate Pedersen representerte  
kommunalsjef Marit Botnen fra Ulstein kommune 
Enhetsleder Tove Martinsen fra Molde kommune (video) 
Avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela Strauss, 
Barneblikk-koordinator Mette Grytten.  
Meldt avbud: enhetsleder Hildur Alvestad fra Ålesund kommune, kommunalsjef Olaug 
Haugen fra Kristiansund kommune, klinikksjef Klinikk psykisk helse og rus Ståle Hoff, 
koordinatorvikar Linda Ødegaard. 
 
1. Sakslisten godkjent 

Referat fra 26.10.21 godkjent med følgende kommentar:  
- Organisasjonskartet for Barneblikk er oppdatert, ligger på nettsiden og som 

vedlegg til referatet. 
- Oppdatering av nettsiden: Ole og Mette oppdaterer aktuell informasjon.  

- Alle i styringsgruppen sjekker nettsiden Styringsgruppe Barneblikk - Helse Møre og 

Romsdal (helse-mr.no) og sender oppdatert informasjon til Mette innen 3.februar.   

 
2. Orientering om status for BBF Ålesund ved Hildur Alvestad 

Grunnet sykdom var representanten ikke tilstede, tilsendte notater ble lest opp. 
Kommentarer fra styringsgruppen: 

- Forventet start for opplæring av ny person kan skje i mai/juni, sommermånedene 
er oftest preget av ustabilitet, ordinær drift fra ca. august/september. 

- Ca. 130 personer hadde oppfølging i BBF Ålesund i 2021, flere med støtte og 
veiledning flere ganger i uken. Hvem følger opp disse familiene? Helsestasjon og 
barnevernstjenesten er orientert om situasjonen. 

- Driften er i pause pr.d.d. Helseforetaket sine ansatte prøver å holde kontakt med 
noen av de mest sårbare familiene inntil annet tilbud er på plass, omfatter 6-7 
familier. Noen familier overføres til Familiestøttende tjenester, men de har en del 
ventetid.  

- Dersom den kommunale stillingen deles mellom to personer, en fra voksen- og og 
en fra barnetjeneste, vil det bedre ivareta det tverrfaglige teamarbeidet.  

- Viktig med robust drift, og forutsigbar oppfølging for familiene. 
- Viktig å prioritere tiltenkt målgruppe 
- Styringsgruppeleder og koordinator ønsker dialogmøte med kommunen slik at vi 

sammen kan vurdere driften pr.d.d., videreføringen og på sikt utvidelse av 
geografisk område. 

 
 

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


              

 

 

 
 

3. Utkast til evalueringsrapport utarbeidet i 2022 – hva blir prosess videre for rapporten 
Hensikten med evalueringsrapporten er å vurdere hvor vi er i utviklingsprosessen av 

Barneblikk, og hva som blir veien videre. Avtalen om Barneblikk familieteamene skal 

fornyes i løpet av året. Det skal også vurderes om tiden er inne for å planlegge bredding 

av tilbudet i fylket. Dette må komme tydelig fram i rapporten. 

 
Rapporten var utsendt kort før møtet, ble gjennomgått og innspill fra styringsgruppen 

innarbeides i tekst før den sendes på høring. Involverte i arbeidet med Barneblikk 

omfattes av høringen. 

 

Styringsgruppen behandler evalueringsrapport på neste møte, der innspill etter høring er 

ivaretatt. Etter godkjenning kan rapporten formidles til avtalepartene med utredning av 

videre plan for Barneblikk.   

 

4. Handlingsplan for 2021 og 2022 
En del er gjennomført, mens noe måtte utsettes pga. pandemi og sykefravær. Blant 
annet målsetting om større brukermedvirkning i satsingen er ikke nådd. Fokusområdene 
videreføres i 2022. Mette utarbeider plan med reviderte tiltak.  
 

5. Regnskap 2021, og budsjett 2022, se vedlegg  
Regnskap for 2021 viser en pluss på ca. 270.000 kroner. Det forventes at regnskapet er i 
balanse når pandemien er over og driften mer stabilisert. Budsjettforslag for 2022 ble 
godkjent.  
 

6. Kartlegging av driften i 2021  
Den viser at det er gitt oppfølging til 136 familier/spebarn, 414 personer, blant annet 129 
mødre, 100 fedre og 92 søsken. Mange er gift/parforhold, har videregående eller høyere 
utdanning og er i jobb.  
 
Familiene var mest opptatt av: 

1. Familie, parforhold og nettverk, samspill mellom foreldre og barn 
2. Psykisk helse, stress, traumer og kritiske hendelser 
3. Bo- og hverdagsfungering 
4. Ellers arbeid og fritid, økonomi, fysisk helse, rus/adferd, kognitiv fungering  

 
Kartleggingen viser en betydelig økning av familier og personer fra 2020.  
I 2022 vil vi prøve ut en kontinuerlig kartlegging av driften, ansatte «koder»/kartlegger 
etter hver konsultasjon. 
 

7. Orientering om bemanningssituasjon i BBFene 
Nytt om bemanningen i BBFene: 

- BBF Molde – utlyst vikariat for jordmor/los i 1 år (50% stilling), fagansvarlig delvis 
sykemeldt 

- BBF Ulstein – 3 av 4 nye ansatte, dialog med Hareid om bredding 



              

 

 

- BBF Kristiansund – ny kollega fra helsestasjonen (50% stilling) 
- BBF Ålesund –100 % stilling som vikariat i 2022 utlyst, se også sak 2 

 

8. Informasjons- og forankringsarbeid 
Viser til plan fra forrige styringsgruppemøte, dette er gjennomført: 

- LSU (lokalt samhandlingsutvalg) Romsdalen ble orientert i november 
- Ann Helene orienterte Brukerutvalget i november, de ønsker utvidet presentasjon 
- Styringsgruppen Barn som pårørende i HMR, orientert i januar -22 

Forankringsarbeidet fortsetter når evalueringsrapporten er vedtatt i BB styrinsgruppen. 

 
9. Koordinatorvikar  

Linda Ødegaard fortsetter som vikar for Mette t.o.m. juni i 40% stilling, den resterende 

stillingen hennes er tilknyttet fødeavdelingen. BB-dagene hennes må derfor tilpasses 

turnusen der. 

 

Møteplan for 2022: 
- Fredag 1.april kl. 10.00 – 12.00 på teams 
- Tirsdag 21.juni kl. 10.00 – 14.00 fysisk på Vestnes 
- Tirsdag 4.oktober kl. 10.00 – 12.00 på teams 
- Fredag 9.desember kl. 10.00 – 14.00 fysisk på Vestnes 

 

 
Ref. Mette Grytten 

 
Kopi til: 
Fagdirektør Torstein Hole, HMR 
Samhandlingssjef Eli Klara Otterlei, HMR 
Fagansvarlige og lokale ledere for BBFene 
 
Vedlegg: 
Organisasjonskartet for BB 2022 
 
 
 

Forklaring på forkortelser:  
BB = Barneblikk 
BBF = Barneblikk familieteam 

 


