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Referat fra møte med Barneblikk Kristiansund 02.10.2018 

Tilstede:  

Fra Kristiansund kommune: fagkoordinator tverrfaglig helsestasjon Hilde Rakstang, forebyggende 
koordinator PHBF barnevern Trude Jonassen, barneansvarlig ved Nordmøre Krisesenter Anita 
Borlaug, avdelingsleder Forebyggende helsetjenester barn og familie Hanne Stenseth, 
 
Fra Helse Møre og Romsdal: barneansvarlig og psykiatrisk sykepleier DPS poliklinikk Eli Skaug og 

Elisabeth Ranheim, seksjonsleder BUP Joakim Varvin, Barneblikk-koordinator Mette Grytten, rådgiver 

Lærings- og mestringssenteret Jan Ole Bolsø 

Meldt forfall: veileder Catrine Knudtzon Hellstrøm fra NAV, helsestasjonslege Eigil Sandvik, leder Lille 

Andersen fra FIRE, Barnevernstjenesten Synnøve Flemmen, PPT Anne Grethe Waage, leder PPT 

Caroline Kvistnes, avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdomar jordmor Heidi Moen Sundli, 

enhetsleder for psykisk helse og rus Elisabeth Iversen, rådgiver for barnehager Elin Aspen, 

habilitering barn og unge Rigmor Vågen 

Saker: 

1. Presentasjon av PPT – utsettes til neste møte 
 

2. Styringsgruppen har sett på avtaler, avgjørelse tas 12.november: 
 

a) Samarbeidsavtale mellom vertskommunene og helseforetaket ble presentert 
b) Mandat for prosessgruppene ble presentert 

 
3. Styrking av tilbudet til gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske 

vansker  

 Det vises til modell fra sist møte. Gruppen er enig i hvordan samarbeidet er tenkt 
forsterket og forslag til modell for å styrke kapasiteten i Tverrfaglig helsestasjon 
(TVH). Dette er et forslag som ønskes utprøvd fram til ca. 2021. Erfaringer og 
forskning legger grunnlag for justeringer i utprøvingsperioden. 

 BUP stiller sin andel av modellen, ca. 5 %.  

 Krisesenteret minner om at de treffer flere familier med rus eller psykiske vansker, og 
terskelen for samarbeid må være lav.  

 Igjen blir det poengtert at flere tjenester savner et tettere samarbeid med kommunal 
psykisk helsetjeneste. Helsetjenesten for voksne er en sentral aktør i et helhetlig 
familieperspektiv.  

 Viktig med tydelige målgrupper. Forslag om å dele målgruppen i TVH i a) alvorlige 
saker b) moderate saker, og sørge for individuell tilpasning og forløp i forhold til 
familiens behov.  

 Prosessgruppen vurderer å utarbeide «forløp» for barn i risiko, basert på aktuelle 
retningslinjer og prosedyrer. Mette inviterer Manuela Strauss og Ole Lorvik til 
4.desember for å presentere arbeidet med pakkeforløp. 

 



    

2 
 

4. Tekniske løsninger for kommunikasjon og journal 

 Helse Midt-Norge utvikler Helseplattformen med slagordet En innbygger, en journal. 
Kommunene er invitert inn via intensjonsavtale. 

 Tverrfaglig helsestasjon er i dialog med ACOS vedrørende implementering av 
Stafettloggen for bedre kommunikasjon mellom tjenesteutøvere, og med brukere. 

 Mette er i dialog med grunder om plattform for kommunikasjon. Grunder er også i 
dialog med Rådmannen i Kristiansund om denne plattformen. 

 Mette er utfordret av nasjonalt familienettverk å se på mulighetene for utvikling av 
familiejournal. 

 Mette har også vært i kontakt med arbeidsgruppe for Helseplattformen (nytt 
journalsystem som utvikles for alle helsetjenester i Midt-Norge). Viktig at vi melder 
inn funksjonalitet som gir bedre helsetjenester for brukere/pasienter/familiene våre.  
Vi trenger Familiens digitale hus? Mette kontakter arbeidsgruppen med innspill om 
tilrettelegging som også er tilpasset pasienter/brukere/familier med rus eller psykiske 
vansker. Også ønskelig med oversikt over hvilke kommuner som er involvert. 

 Er det flere lignende initiativ? For å unngå dobbeltarbeid er det behov for å få 
oversikt over hva som er planlagt og hva som kan samkjøres i disse prosessene.  

 
5. Ledermøte for forankring av prosessen i Barneblikk Kristiansund 

Prosessgruppen ønsker at ledere av tjenester som er tilknyttet Barneblikk Kristiansund 
avklarer: 
a) Felles forståelse av Barneblikk-satsingen i Kristiansund og familieperspektivet i 

oppfølgingen av familiene? Hva innebærer det for hver av tjenestene? 
b) Skaffer oversikt over påstartede/planlagte aktiviteter om teknologiske løsninger. 

Hvilke teknologiske løsninger er det behov for og hva skal man satse på? 
 

På vegne av prosessgruppen sender Mette oppfordring om at Rådmannen og 
kommunalsjefene samkjører dette arbeidet med aktuelle enhetsledere, avdelingsledere og 
seksjonsledere. 

 
Neste møte tirsdag 04.desember kl. 09.30 – 12.00, møtested: Helsehuset, 2.etasje 

 

Saksliste til 
neste møte: 

Kommer etter hvert  
 

 

Ref. Hilde Rakstang og Mette Grytten 

 

Kopi til: Kommunalsjef Christine Reitan 


