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Referat fra møte med Barneblikk Kristiansund 04.12.2018 

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, 
helsestasjonslege Eigil Sandvik, leder Lille Andersen fra FIRE, leder PPT Caroline Kvistnes og rådgiver 
Ann Kristin Dypvik, leder Ragnhild Fausa og veileder Catrine Knudtzon Hellstrøm fra NAV,  
fagkoordinator psykisk helse barn og familie Are Olsen 
 
Fra Helse Møre og Romsdal: barneansvarlig og psykiatrisk sykepleier DPS poliklinikk Eli Skaug og 

Elisabeth Ranheim, stabsleder Ole Lorvik KPHR, Barneblikk-koordinator Mette Grytten 

Meldt forfall: seksjonsleder BUP Joakim Varvin, Barnevernstjenesten Synnøve Flemmen, 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. Pakkeforløp for psykisk helse og rus – stabsleder ved Ole Lorvik fra Klinikk for psykisk 
helse og rus, se også vedlagt presentasjon 

 Pakkeforløpet starter i kommunen når det er forventet at en person skal henvises til 
spesialisthelsetjenesten.  

 Alle pakkeforløp følger en fast logistikk: henvisning og utredning, behandling, 
oppfølging. I pakkeforløpet skal kontakt mellom kommunale tjenester og tilbud i 
spesialisthelsetjenesten inngå. 

 Pakkeforløpet skal bidra til at bruker og pårørende får reell påvirkning på egen 
oppfølging, sikre samarbeidet rundt pasienten og overganger mellom tiltak. 

 Pasienten får en forutsigbar oppfølgings-pakke med målbare tidsfrister.  

 Ansatte skal ikke nødvendigvis gjøre noe nytt, men tilbudene blir satt i system.  

 Henvisning til behandling sendes som tidligere. Oppstart 01.01.2019. 

 Det skal være koordinator i både kommunen og spesialisthelsetjenesten for å sikre 
forsvarlige overganger.  

 
Familieperspektivet i pakkeforløpene: Pakkeforløpene tar utgangspunkt i den enkelte 
pasient. Hvordan kan vi sikre et helhetlig familieperspektiv for familier som omfattes av 
rus eller psykiske vansker? Bør Barneblikk se på forløp for familier med lettere vansker, 
basert på risikofaktorer, og som har størsteparten av sine tilbud i kommunen?  
Familieperspektiv og journal: Mette har spilt inn behovet for helhetlig familieperspektiv/ 
familiejournal til Helseplattformen ved Anne Lise Sagen Major. Temaet er også diskutert 
med Bufetat, kompetansenettverket Barns beste, regional samling for 
barnekoordinatorer i Helse Midt-Norge, nasjonalt Familienettverk for 
Familieambulatorier og TSB, og i samhandlingsnettverket Mission Possible. Alle bekrefter 
behovet for tilpasning av journalsystemet! 
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Kristiansund som pilot: Mette har forespurt Kristiansund kommune ved Rådmann om å 
være pilot i kartlegging av behovene i et journalsystem for å sikre et helhetlig 
familieperspektiv. Rådmann meldte tilbake at kommunen ikke har kapasitet utover det 
de allerede er involvert i gjennom Helseplattformen.  
 

2. Presentasjon av PPT ved Caroline Kvistnes og Ann Kristin Dypvik, se også vedlagt 
presentasjon 
Pedagogisk psykologisk tjeneste er en lovpålagt kommunal tjeneste som skal: 

 vurdere barns rett til spesialpedagogisk hjelp  

 bistå barnehager og skoler med utviklings- og organisasjonsarbeid for barn med 
spesielle behov 

Tilbyr: ulike kurs til foreldre/familier, ICDP-kurs, veiledning til samarbeidspartnere og 
foreldresamtaler, kompetanseheving til familiene og samarbeidspartnere. Barnet skal 
medvirke i tilbudene. 
PPT er inndelt i fire team: førskoleteam, grunnskoleteam, videregående skole, 
veiledningsteam. Har i tillegg samarbeid med kommunepsykologer og synspedagog. 
Veiledningsteamet bistår i saker knyttet til systemet: f.eks. sosialt miljø, ledelse, kultur. 
Førskoleteamet: kartlegger barnas behov for pedagogisk psykologisk hjelp, tilbyr 
veiledning i forhold til enkeltbarn og foreldresamtaler, bistår i foreldremøter med 
aktuelle temaer/informasjon om diagnoser, henviser videre i systemet, deltar i 
samarbeidsmøter (f.eks. småbarns-samba) 
 

3. Mandat for Barneblikk prosessgruppen Kristiansund 
Styringsgruppen har vedtatt et felles mandat for prosessgruppene i Barneblikk og en 

overordnet samhandlingsavtale. Kommunalsjef Christine Reitan er representant for 

Kristiansund kommune i styringsgruppen. Hun sørger for avklaring av mandatet og evt. 

forpliktelse for de kommunale tjenestene. 

Prosessgruppens kommentarer til behovet for mandatet:  

 fortsatt behov for en felles arena for tjenester som arbeider med småbarnsfamilier, 

få oversikt over tjenestene, bli kjent og bistå hverandre.  

 behov for å avklare veien videre med foreslått modell for styrking av tverrfaglig 

helsestasjon (TVH).  

 Prosessgruppen vil ha en sentral rolle dersom foreslått modell for styrking av TVH 

skal gjennomføres, jf. mandatet. 

 Kristiansund er i en særstilling, har mange familier med kompleks problematikk og 

høy alvorlighetsgrad. Tiltakene blir stadig mer ressurskrevende for tjenestene og 

inngripende for familiene, blant annet er det et høyt antall omsorgsplasseringer.  

 Tjenestene har stadig mindre kapasitet til å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt. 

Derfor nødvendig med tettere samarbeid mellom barnetjenester og voksentjenester. 

 Prosessgruppen hjelper med å forankre et større familieperspektiv. Dette bidrar til at 

tjenestene får en større forståelse av familiens totale situasjon på et tidligere 

tidspunkt. Tiltakene kan derfor settes inn tidligere og treffe bedre. 

https://www.icdp.no/hva-er-icdp/
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Mette sender ny oppfordring til kommunalsjefene om å avklare arbeidet med helhetlig 

familieperspektiv og lederforankring av Barneblikk i involverte tjenester. 

 
Neste møte tirsdag 22.januar kl. 09.00 – 12.00, møtested: Helsehuset, 2.etasje 

 

Saksliste til 
neste møte: 

1. Evalueringen av Tverrfaglig helsestasjon 
2. Forløp basert på tilbudene til familiene  
3. Skal Barneblikk Kristiansund bestå, evt. hvordan?  
 

 

Ref. Hilde Rakstang og Mette Grytten 

 

Vedlegg: 

Presentasjon Pakkeforløp  

Presentasjon av PPT 

Mandat til prosessgruppene 

 

Kopi til:  

Kommunalsjef Christine Reitan  

Kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson 

Stabsleder Ole Lorvik 


