Referat fra oppstartsmøte med Barneblikk lokalt team Kristiansund 21.09.2017
Tilstede:
Fra Kristiansund kommune: Stedfortreder barnevernsleder Anita Jensen, avdelingsleder
forebyggende helsetjenester barn og unge Hanne Stenseth, fagkoordinator tverrfaglig
helsestasjon Hilde Rakstang, kommunepsykolog psykisk helsetjeneste barn og unge Line
Lundegaard Solli, enhetsleder psykisk helse og rus (voksne) Elisabeth Iversen
Fra Helse Møre og Romsdal: teamkoordinator BuP småbarnsteam Catharina Bjørke, avdeling for
fødselshjelp og kvinnesjukdomar jordmor Heidi Moen Sundli, barnekoordinator Anne Hollingen,
Barneblikk-koordinator Mette Grytten
Saker:
1. Kort presentasjon av Barneblikk-satsingen og kartleggingen i Kristiansund av arbeidet med gravide
og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker - utfordringene og
løsningsforslagene fra kafedialogen 8.mai.
Litt om bakgrunnen for lokalt team Kristiansund: Helse- og omsorgsdepartementet har gitt alle
foretak oppdrag om å etablere lavterskeltilbud til gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus
eller psykiske vansker. En gruppe med personer fra kommuner og foretak har i forarbeidet avgjort at
tilbudet i Møre og Romsdal skal ha sterk forankring i kommunen og at det skal ansettes koodinator
for satsingen. Det er urealistisk at alle kommuner skal ha et tilbud i denne skalaen, så
vertskommunene til de 4 sykehusene i Møre og Romsdal ble derfor invitert som piloter. Se også
vedlagt presentasjon for spesifisering av målgruppe og detaljer om tiltaket. Etter hvert må det
vurderes et interkommunalt samarbeid med omliggende kommuner.
Kristiansund kommune har i dag tverrfaglig helsestasjon som i stor grad ivaretar oppdraget.
Kartleggingen av tjenestetilbudet i mars 2017 avdekket likevel enkelte forbedringsområder. Lokalt
team Kristiansund opprettes for å styrke eksisterende tjenester.
2. Lokalt team Kristiansund (LTKRS)– skal ha tverrfaglig representasjon fra Kristiansund kommune,
Kristiansund sykehus og erfaringsrepresentanter. Teamet skal bidra i styrkingen av tilbudet til
målgruppene. På møtet ble følgende oversikt laget:
Tjenester i LTKRS

Personer

Status

Tverrf. helsetj. B/U
Barn-familie og helse
Tverrfaglig helsestasjon:
PH barn og familier

Avd.leder Hanne Stenseth

Hanne: hvor mange/hvem
fra tjenesten?

PH og rus

Fagkoordinator Hilde Rakstang
Komm.psyk. Line Lundgaard
Solli
Enhetsleder Elisabeth Iversen

Legetjeneste

Komm.overlege Kai Grimstad
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Elisabeth: hvem
representerer videre?
Mette inviterer
Org.nr: 997005562

Barnevern KRS, Averøy,
Gjemnes
NAV
PPT
Nordmøre krisesenter
BUP Seksjonsleder Ingunn
Mundal
Barnemed/ habilitering
Føde/barsel – gyn/pol
DPS Kristiansund
FIRE
Barneblikk

Barnevernsleder Elin Karlsvik
Stedfortr. Anita Jensen
leder Ragnhild Fausa
Katarina Eilertsen
Leder Anne Lise Nilsen
Anita Borlaug
repr. fra småbarnsteamet
Catharina Bjørke?
Seksjonsleder Eva Løkvik?
Jordmor Ranghild Hannasvik/
Jordmor Heidi Moen Sundli
Avdelingssjef Hans Bjørn
Vikhals?
Brukerrepresentant Lille
Andersen
koordinator Mette Grytten

Anita: hvem skal være
med videre?
Mette inviterer
Mette sjekker

Catharina: sjekker om
Ingunn skal delta
Mette sjekker
Heidi: sjekker hvem som
deltar videre
Mette sjekker hvem som
deltar videre
Mette inviterer

Det vil være mulighet for å hospitere/delta i de andre lokale teamene i Møre og Romsdal.
3. Utkast til mandat for LTKRS – det ble ikke tid til å se på dette, men sendes som vedlegg til referatet
og tas opp på neste møte. Mandatet skal bidra til forankring og avklaring av arbeidet videre, og bør
godkjennes i aktuelle ledergrupper. Kristiansund kommune får invitasjon til å stille representant i
Barneblikk-styringsgruppen.
4. Barneblikk nettsiden – skal være en felles plattform og et hjelpemiddel for deltakende tjenester og
personer. Viktig at alle bidrar med innspill slik nettsiden blir nyttig for hver enkelt.
Hver tjeneste sender punktvis oversikt over sitt tjenestetilbudet til Mette. Hver enkelte
presenterer sin oversikt til de andre på neste møte. Bruke gjerne vedlagte foil ved utfylling.
Er det mulig å legge inn f.eks podkast fra NRK om nye retningslinjer for svarngerskapsomsorgen?
Mette sjekker med web-redaktør.
5. Diskusjoner på møtet:









Viktig å ivareta det som fungerer godt - f.eks. tverrfaglig helsestasjon og samarbeidet med BUP
småbarnsteam og barnevernstjenesten. Tverrfaglig helsestasjon har stor pågang på 50 % stilling.
Psykisk helsetjeneste i kommunen er mye på hjemmebesøk, og får god kjennskap til familien.
Forebyggende helsestasjon er i dialog med Møre Forskning om forskningsprosjekt.
Tidlig innsats – generelt behov for å komme tidligere inn i sakene, fange opp tidligere og øke
kompetanse på rus og psykisk helse, og å samtale om vanskelige tema
Hvem er målgruppen? Vi er god på forebygging. Hva med de familiene der diagnosen er stilt?
Hvor kommer de inn i Barneblikk?
Familiens hus - med satelitter fra flere profesjoner/tjenester hadde vært spennende.
Helseplattform og journalsystem – burde være felles.
NAV og økonomisk veiledning – flere familier har behov for veiledning i forhold til økonomiske
prioriteringer
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Samarbeid mellom barnetjenestene og VOP – det er ønske om et tettere samarbeid og mer
helhetlig innsats.
SLT-koordinator - vurderes i Kristiansund kommune. Må samkjøre de innsatsene som har
tilsvarende oppgaver og målgrupper. Eks. losfunksjoner, forløp, kompetanseheving.
Viktig å huske pappaene i oppfølgingen av familiene!
Økonomi – helseforetakene mottok øremerkede midler fram til 2016 til arbeidet med Barn som
pårørende, inkl. Barneblikk. Forarbeidet konkluderte med at helseforetaket stiller med midler til
koordinatorstilling og nettverksarbeid. Styringsgruppen ivaretar overordnede og økonomiske
rammer, det vil derfor være en fordel om pilotkommunene er representert i styringsgruppen.
Familieteamene baseres på omstrukturering og effektivisering av funksjoner, og med
tilskuddsmidler i oppstartsperioden.

6. Møteplan for første del av høsten:
a. Mandag 23.oktober kl. 12.30 – 15.00
b. Tirsdag 21.november kl. 12.30 – 15.00

Mandag 23.oktober kl. 12.30 – 15.00
Møtested: helsehuset 2.etasje
Saker til neste
 Få bedre innblikk i tjenestene som er representert i lokalt team KRS, se på
møte:
samhandlingsrutiner mellom tjenestene
 Mandat for lokalt team Kristiansund
Neste møte:

Forberedelse
til neste møte:

1. Hver enkelt forbereder en presentasjon maks 10 minutter over de viktigste
tiltakene på sitt arbeidssted for:
- barn 0-6 år i familier med rus eller psykiske vansker
- vordende foreldre som har rus eller psykiske vansker
- foreldre som har rus eller psykiske vansker, og med barn 0-6 år.
2. Hvem er de viktigste samarbeidspartnerne for din tjeneste?
Bruk gjerne vedlagt foil! Send inn på forhånd til mette.grytten@helse-mr.no

Vedlegg:
Presentasjon av Barneblikk med kartleggingsresultater
Oversikt over tjenester, jf. kartleggingen mars 2017
Utkast til mandat for lokalt team Kristiansund
Foil til utfylling av tjeneste
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