Referat fra møte med Barneblikk Molde prosessgruppen 15.02.2018
Tilstede:
Fra Molde kommune: helsestasjon virksomhetsleder Tove Martinsen, SLT-koordinator og rådgiver i
rådmannens stab Tone Haukebø Silseth, fra NAV Kristin Fjørstad
Fra Helse Møre og Romsdal: BUP småbarnsteam psykologspesialist Anne Meisal Nerbø, DPS Molde/
ROP fagkonsulent Helene Botterli, Barneblikk koordinator Mette Grytten og Barneblikk web-redaktør
Jan Ole Bolsø
Erfaringsrepresentantene: Tove Jorun Finnøy og Ina Killingrød Greve
Gjester: Familieveileder i helsestasjonen Gunvor Ruset, Torill Amdam, spesialfysioterapeuter Eva Mittet
Astad og Reidun Skjelsvik
Meldt avbud: Krisesenteret veileder Janne Kari Svergja, fagseksjon barnehage fagsjef Gro Toft Ødegård,
barnevernstjenesten enhetsleder Yngve Brakstad Cappelen, Ressurstjenesten fagleder Jannie
Rasmussen, avdeling fødselshjelp og kvinnesykdommer seksjonsleder Rigmor Sviggum, Molde
behandlingssenter rådgiver Siv Kvamme, PPT virksomhetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericson.

Saker:
1. Barneblikk Molde arbeidsgruppens forslag
Familieteamet skal være tverrfaglig for å ivareta barneperspektivet, voksenperspektivet,
kompetanse på rus og psykisk helse, og kompetanse på familieperspektiv. Forslaget vil i tillegg
inneha kompetanse på samtale, verktøy/metoder, tidlig innsats og spesialisert tilnærming. Det søkes
tilskudd til å prøve ut denne modellen:
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2. Prosessgruppen i Molde:
 Rådgiver Tone Silseth er valgt av kommunalsjef å representere Molde kommune i Barneblikk
styringsgruppen, og vil derfor utgå som fast medlem i prosessgruppen.
 Helsestasjonslege Signe Friborg Hjorth går ut i permisjon. Tove M. ser på muligheten for ny
representant fra legetjenesten.
3. Kommunal deltakelse i Barneblikk styringsgruppen:
 Rådgiver Tone Silseth, plan og utvikling, for Molde kommune
 Rådgiver Lisbeth Slyngstad, psykisk helse, for Ålesund kommune
 Kommunalsjef oppvekst Christine Reitan for Kristiansund kommune
4. Barneblikk er i kontakt med ulike forskningsmiljø for vurdering av forskning på satsingen:
 Dokumentere driften og behovet av familieteam – oppstart høsten 2018, se også punkt 9 i
referatet.
 Følgeevaluering som gir rask feedback på prosessene
 Forskning f.eks. phd og masterløp
5. Erfaringssamling for alle involverte i Barneblikk-satsingen: fredag 25.mai på Scandic Seilet, Molde.
Programinnslag bl.a.:
 Arbeidsgruppen i Molde presenterer planene for sitt familieteam
 Erfaringsrepresentantene deler tanker om brukermedvirkning
 Invitasjon sendes ut i uke 8. Artikkel med link til program og påmelding ligger som nyhetssak på
www.helse-mr.no/barneblikk
6. Kompetanseheving
 7.mai 2018 – kurs i Funksjonssirkelen for familieteamene og samarbeidspartnere. Barneblikk
dekker utgiften for «barneblikkere». Funksjonssirkelen er et verktøy som kartlegger familiens
situasjon og fungering på ulike livsområder. Kursholdere er Tora Fyksen Sommernes og Siri
Haugland Sandboe fra Lade behandlingssenter. Egen invitasjon kommer.
 Marte Meo – Molde kommune ønsker at flere får opplæring i Marte Meo. Dette er et
utdanningsløp over 4 semester à kr. 32.000,- og krever en utdanningsgruppe på 6-8 personer.
Mette vurderer dette i forhold til budsjettet 2019.
7. Presentasjon av AA (anonyme alkoholikere)
 Selvhjelpsgruppe for personer som ønsker/har sluttet å drikke. Deltakere i alle aldre over 18 år,
både kvinner og menn. Møter holdes hver torsdag og søndag kl. 18.30 – 20.00 på Folkets Hus.
Gratis.
 Gruppen hjelper hverandre med identifisering og motivasjon til rusfrihet gjennom å dele egne
erfaringer (ingen rådgivning). Følger 12-trinnsprogram.
 De som ønsker kontakt ringer AA sentralt, telefonnummer (+47) 22 46 89 65, som
videreformidler til lokale AA-kontakter. Det er mulig å avtale følge til første møtet.
 Nettside: http://www.anonymealkoholikere.no
 NA - (anonyme narkomane) har også gruppe i Molde for de som ønsker/har sluttet bruk av
narkotiske stoffer eller piller.
8. Presentasjon av Tidlig Tverrfaglig Tilbud (TTT)
 Se egen presentasjon! Viktig grunnlag for Barneblikk familieteamet i Molde
 Helsestasjonsoppfølging med ekstraservice
 Et tverrfaglig team som treffer familien
 God kompetanseoverføring mellom aktørene i teamet
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Barnehagene en viktig samarbeidspart – tilbyr trekantsamtaler: familien, helsestasjonen og
barnehagen
9. Presentasjon av kommunal ergo- og fysioterapitjeneste
 Se egen presentasjon!
 Lokalisert i helsestasjonen, for lett tilgjengelighet
 Ser på samspill mellom foreldre/barn, kroppslig utvikling/bevegelser/uro m.m. Diskuterer med
og veileder foreldrene.
 Konsultasjoner med familien sammen med andre faggrupper kan gi god helhetlig vurdering og
felles forståelse
 Kan være en «ufarlig» aktør for familien og en inngangsport til å snakke om vanskelige tema
10. Forslag til dokumentasjonspunkt av driften i familieteamet
 Antall familier, barn/ alder/kjønn, mor/far,
 Antall førstekontakter, hvor mange kontaktpunkt, tidsperiode
 Årsak til kontakten (rus/ph)
 Hvilket tilbud er gitt/antall ganger
 Hvem henviste, tok familien kontakt selv, hvordan fikk familien kjennskap til familieteamet
 Hvilke behov for hjelp har familiene, hvilken hjelp får de ikke/mangler
 Hvilke samarbeidspartnere er involvert/hvordan/omfanget
11. Andre tema på møtet
 Diskusjon om journalføring og dokumentasjon av kontakten med familien – skal det
journalføres/evt. hva, skal det gjøres vedtak på hjelpen/kan man skille mellom lavterskel tilbud
og lav terskel for å samarbeide, hvordan ivareta juridiske hensyn og samtidig ha et helhetlig
familieperspektiv, eksisterer en type familiejournal?
 Hvordan fange opp og motivere for kontakt med TTT og familieteamet? – kartlegginger er et
godt utgangspunkt, god informasjon til foreldrene om hvorfor tiltaket anbefales, viktig med tillit
mellom familien og hjelper, brosjyrer.
Erfaringsrepresentantene bidrar i planarbeidet for «innsalg/markedsføring» til familiene
 TTT og familieteamet vil ha en del fellestrekk. Familieteamet spisser sin målgruppe mot familier
som omfattes av rus og psykiske vansker, i alle fall i en utprøvingsperiode.
12. Møteplan for våren 2018:
 Onsdag 11.april kl. 12.30 – 15.00


Torsdag 7.juni kl. 12.30 – 15.00

Neste møte:
Saker til neste
møte:

Onsdag 11.april kl. 12.30 – 15.00
Møtested: Molde behandlingssenter
 Forløp – se på eksisterende forløp, ved Anne M.Nerbø og Geir Longvastøl
 Dokumentasjonsliste

Ref. Mette Grytten
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