
Lanseringswebinar 

Barn og unges helseteneste 

i Møre og Romsdal 
 
Onsdag 19. januar 2022 kl. 1200 – 1530 (digitalt) 
Målsetting: Informasjon og inspirasjon for å implementere «Barn og unges helseteneste i Møre og 
Romsdal; samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge, som skal sikre 
felles oversikt og forståelse av de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde, etter modell fra Helse 
Fonna. 
 
Målgruppe: Kommunalsjefer og ledere på alle nivå i de ulike tjenestene som arbeider med barn og 
unge og psykisk helse i kommuner og Helse Møre og Romsdal (HMR), Statsforvalteren og 
brukerorganisasjoner, barnevern, PPT, Helsesykepleier, Barne- og familietjenester, Psykisk 
helsetjeneste for barn og unge, kommuneoverleger, helsestasjonsleger, psykologer, 
praksiskonsulenter på vegne av fastleger, barnehage og skole, Psykisk helsevern for barn og unge i 
HMR, Mental Helse Ung, Ungdomsrådet i HMR  m.fl. 
 
Samarbeid: Webinaret er et samarbeid mellom kommuner i Møre og Romsdal, Statsforvalteren, 
brukerrepresentanter, Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal, KORUS 
Midt-Norge og Ester Espeset (prosjektleder Helse Fonna). 
 
For å få tilsendt lenke for påmelding:  
Send e-post til prosjektkoordinator Toril Kvisvik: Toril.kvisvik@helse-mr.no  
Klikk på motatt Teamslenke for å delta på webinaret. 
 
Program  

1200 Velkommen med bakgrunn for prosjektet og forankring i 
Helsefellesskap Møre og Romsdal 

Manuela Strauss, avdelingssjef, 
Psykisk helsevern for barn og unge, HMR 
og Eli Otterlei, samhandlingssjef, HMR 

1210 Barn og unges helseteneste i Helse Fonna  
beskrivelse av modell, arbeidsprosesser og erfaringer  
Barn og unges helseteneste - Helse Fonna (helse-
fonna.no) 

Ester Espeset, prosjektleder, Helse Fonna 

1310 Pause  

1320 Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal 
Planer for gjennomføring med mulighet for innspill og 
spørsmål fra deltakerne 
 

Toril Kvisvik, prosjektkoordinator, Psykisk 
helsevern for barn og unge, HMR og 
Annette S. Sveen, rådgiver, fagavdelingen, 
HMR 

1350 Hvorfor er samhandling viktig for barn og unge – ønsker 
og behov om tilbud 

Lasse Honningsvåg, Mental Helse Ung og 
representanter fra Ungdomsrådet i HMR 

1420 Pause  

1430 Barnevernsreformen – hva betyr det for satsningen Liv Aasen, fagleiar - barnehage og 
barnevern, Statsforvalteren i Møre og 
Romsdal 

1450 Fastlegens rolle i samhandling rundt barn og unge og 
psykisk helse 
 

Stian Endresen, Thilde Svela, 
praksiskonsulenter i Møre og Romsdal  

1510 Spørsmål, oppsummering og slutt ca. kl. 1530  

VELKOMMEN 
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