Referat fra møte med prosessgruppen Barneblikk Ålesund 03.05.2018
Tilstede:
Fra Ålesund kommune: Bruker- og pårørenderepresentant Torill Skog, leder Line Melbye fra
helsestasjonen, psykolog Anne Marthe Husø fra Ressursbasen, Amathea psykiatrisk sykepleier
Wenche Sande
Fra Helse Møre og Romsdal: seksjonsleder Marianne Omvik fra føden, fagkoordinator Anne
Sortevik fra BUP småbarnsteam, familieterapeut Karine N. Aarsund fra Ålesund, sosionom Marit
Pilskog fra Vegsund DPS, behandlingssenter, koordinator Mette Grytten
Meldt avbud:. rådgiver for barnehageområdet i Rådmannens stab Astrid Ous Larsen, veileder
fra NAV rusgruppen Hilde Holberg Alnes, virksomhetsleder Regina Steinberger fra psykisk
helsetjeneste, leder Venke Brandshaug fra barnevernstjenesten
1. Orientering fra Barneblikk styringsgruppemøte
- Stabssjef Ole Lorvik er valgt til styringsgruppeleder
- Styringsgruppedeltakerne avklarer i egen organisasjon hvordan deltakelse i Barneblikk skal
være, slik at koordinator kan prioritere aktiviteten ut ifra dette. Viktig at Barneblikk-satsingen er
forankret på aktuelle ledernivå i både barnetjenestene og voksentjenestene. Vi må ha et
langsiktig perspektiv i driften og forankringen, og få satt ting i system. Styringsgruppedeltakerne
legger fram status fra egen organisasjon på møtet i juni.
2. Familieteam- modell til utprøving – forskerne bidrar i evalueringen
Tidligere presentert modell skal prøves ut, med planlagt oppstart i september. Det haster derfor
med avklaring rundt driften.
Diskusjon:
Det har tatt tid å konkludere – betyr det at tilbudet finnes fra før? Det konkluderes med at det er
behov for videreutvikling av følgende:
- los-funksjon for hele familien i barnets alder 0-6 år?
- prioritert barneperspektiv i voksenbehandlingen
- en rådgivende / kompetansehevende instans for ansatte som treffer familiene
3. Forankring av stillinger i familieteamet:
Kommunal stilling: Line orienterte om at det skal holdes møte med kommunalsjefen i mai om:
- Organisatorisk plassering av den kommunale stillingen og ansvarsområdet for Familieteamet.
- Kan denne stillingen lyses ut med forbehold om finansiering?
- Hvordan ivareta gradvis egenfinansiering av den kommunale stillingen (fordeling på ulike
tjenester)?
Stilling i spesialisthelsetjenesten: i Ålesund er det søkt om 50 % stilling fordel på TSB og BUP.
25 % i BUP i første omgang, og 25 % i Ålesund behandlingssenter med ressurser fra gravide-teamet,
muligens fordelt på 2 personer.
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Mulig avgrensing av inntakskriterier i familieteamet: graviditet. Viktig å komme i gang, og heller
justere underveis.
4. E-meldinger og Helseplattformen ved Asbjørn Kjelsvik
E-meldinger: er all elektronisk kommunikasjon om pasienten mellom helsetjenester
- Se egen presentasjon
- Viktig med god struktur og riktig innhold i meldingene
- Hva med aktører utenfor helseforetaket og kommunene, f.eks. Amathea? Asbjørn sjekker opp.
- Helsestasjonen er nå inkludert i e-meldingssystemet for henvisninger og epikriser.
- Kommunal fysio/ergo-tjenester: det arbeides med å tilrettelegge for forespørsel-meldinger.
- Føden diskuterer hvilke systemer de skal benytte for meldinger til samarbeidspartnere, avgjøres
i revidering av prosedyrer
Helseplattformen: kommunene må inngå i avtalen dersom dette skal bli pasientenes eneste journal.
Viktig at debatten tas i hver kommune og at tjenestene melder til ledelsen om evt. behov for en slik
plattform.
5. Det minnes igjen om erfaringssamlingen i Molde 25.mai der prosessgruppene deler sine erfaringer
og tanker om lokalt arbeid, og begrunnelser for valg som er foretatt. Dette vil være en sentral arena
for ideer til eget utviklingsarbeid, og til å ta fellesansvar for de yngste barna i fylket vårt. I tillegg er
samlingen en viktig arena for forskerne til å utarbeide en statusrapport – hva har vi gjort, hvor er vi,
hvor skal vi?

Det er rom for å invitere ledere i egen organisasjon til samlingen!
6. Neste møte
Onsdag 29.august kl. 12.00 – 15.00

Ref. Mette Grytten
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