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Referat fra oppstartsmøte med Barneblikk lokalt team Kristiansund 23.10.2017 

Tilstede:  

Fra Kristiansund kommune: Barnevernstjenesten Synnøve Flemmen + student, avdelingsleder 

forebyggende helsetjenester barn og unge Hanne Stenseth, fagkoordinator tverrfaglig 

helsestasjon Hilde Rakstang, forebyggende koordinator PHBF barnevern Trude Jonassen, 

kommunepsykolog psykisk helsetjeneste barn og unge Line Lundegaard Solli, helsestasjonslege 

Eigil Sandvik, leder PPT Caroline Kvistnes, rådgiver for barnehager Bente Bjerkestrand Olsen, 

leder Nordmøre krisesenter Anita Borlaug 

Fra Helse Møre og Romsdal: avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdomar jordmor Heidi Moen 

Sundli, teamkoordinator BuP småbarnsteam Catharina Bjørke, barneansvarlig og 

psyk.sykepleier DPS poliklinikk Elisabeth Ranlheim og Eli Skaug, Barneblikk-koordinator Mette 

Grytten  

Erfaringsrepresentant: prosjektleder Fire Lille Andersen 

Inviterte gjester: teamleder Tor Martin Stølan fra ambulant akutt-team, døgnavdelingen 

Marianne Andersen. 

Meldt forfall: enhetsleder psykisk helse og rus (voksne) Elisabeth Iversen, avdelingssjef 

habilitering barn og unge Eva Løkvik, Catrine Knudtzon Hellstrøm fra NAV.   

Saker: 

1. Oppfølgingssaker fra sist møte 

 Inviterte tjenester blir med videre 

 Det er sendt forespørsel via rådmannen om å orientere ledergruppen i Kristiansund 

kommune 

 Frivillighetssentralen ønsker å diskutere et samarbeid om Homestart 

 
2. Presentasjon av tjenester 

FIRE 

 et rusfritt og trygt aktivitetstilbud, - «Et skritt videre» 

 startet for 2 år siden i Kristiansund  

 har hatt et rykte på seg for å være for (eks)rusmisbrukere, men tilbudet er for alle som 

ønsker; for å trene sammen med andre, bli kjent/samvær med andre,  

 god arena for å bygge nye relasjoner eller for opp igjen skadede relasjoner, opptatt av 

failplay 
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 aktiviteter som sykling, fotball, innebandy, grunntrening, dans, klatring, badminton, 

turer 

 aktiviteter hver dag, enkelte på dagtid og andre på kveldstid. 

 Kan bidra med arbeidstrening, er frivillige på fotballkamper 

 Utdanner FIRE-instruktører/trenere 

 Egenandel 200,- pr år 

 Finansiert av Helsedirektoratet, NAV, Ekstrastiftelsen 

 Facebook side  

Bup småbarnsteam for barn 0-6 år  

 Fastlegen, psykolog og barnevernstjenesta kan henvise. Andre tjenester kan henvise 
barn i samarbeid med lege. 

 Tar imot barn med nevrologiske skader, sammensette utviklingsforstyrrelser, tristhet, 
depresjon, angst, bekymringsfullt samspill (økning i antall saker), utilstrekkeleg omsorg, 
traumer (mange saker) og barn som lever med risikofaktorer som vold/rus/PH  

 Utredning av barnet sin utvikling og fungering - Utviklingshistorie, observasjon, testing, 
innhente informasjon fra barnehage og andre som kjenner barnet i tillegg til foreldra 

 Kartlegging av samspill og tilknytning – observasjonar av samspel, intervju 
 Behandling – rettleiing til foreldre og barnehage, f.eks. COS-P , Marte Meo, PCT etc. eller 

generell rettleiing, samtaler eller terapi med barnet 
 Noe ambulant virksomhet 
 Samarbeid med mange tjenester – helsestasjonen, barnevern, leger, barnehager, 

statens barnehus.. 
 Få henvisninger om de minste barna! 

DPS Kristiansund 

Ambulant akutt-team Nordmøre 

 Alle kan ta direkte kontakt, ingen henvisningskrav, lav terskel tiltak 

 Tilgjengelig i tidsrommet 08.00 – 21.30, utover dette går henvendelsen til 

døgnavdelingen. Er nå en del av AMK/nødnettet. 

 Tverrfaglig personale 

 Rask hjelp, helst samme dag eller påfølgende dag 

 Ambulant tjeneste 

 Hjelp til videre henvisning, kartlegger behovet 

 Tett samarbeid med legevakt 

 Kan også diskutere saker anonymt med samarbeidspartnere 

 Pårørende ofte aktivt med i sakene 

 Vurderer barnas situasjon, evt. ved bruk av Barnearket 

 

Døgnavdeling Nordlandet 
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18 døgnplasser, 2 brukerstyrte senger. Tar imot alle typer psykiske lidelser. Tverrfaglig 
personalgruppe: sykepleiere, vernepleier, psykiater, psykolog, ergo/fysioterapeut lege, 
aktivitør. 

 Henvisning fra lege 

 Barnearket benyttes for å bli kjent med situasjonen til pasientenes barn 

 Barn og andre pårørende er velkommen på besøk 

 2 barneansvarlige, barnerom med diverse utstyr, 1 barneseng dersom barn må 

overnatte 

 Tilbyr barnesamtaler og veiledning  

 Foreldresamtaler og veiledning 

 Telefonvakt hele døgnet, også for ambulant akutt-team på natt 

 Godt samarbeid med barnevernstjenesten 

Nordmøre Krisesenter 
Et lovpålagt kommunalt tilbud fra 2010. Avdeling for kvinner (og barn), adskilt avdeling for 
menn (og barn). 

 Alle kan ta direkte kontakt, lavterskel, ingen henvisningskrav 

 Trygt midlertidig botilbud, samtaletilbud, råd og veiledning, gruppetilbud på dagtid, 

ICDP grupper 

 Praktisk veiledning og støtte til å etablere seg i egen bolig 

 Følge til avtaler 

 Foredrag 

 Juridisk bistand for målgruppen 

 Utenlandske kvinner ofte lite nettverk 

 Godt samarbeid med politi, psykolog.. 

 Opplever mer komplekse saker  

 Ønskelig med fast kontaktperson i tjenestene for trygghet og kontinuitet, ikke alltid like 

lett å få til 

 Voldsutsatte med tilleggsproblemer (f.eks. rus) får ofte annet tilbud – senteret har ikke 

skjermet enhet 

Legetjenesten  
Eigil er på tverrfaglig helsestasjon 1 dag pr uke 

 Medisinsk ansvarlig 

 Kjenner ofte godt til familien 

 Samarbeider med andre tjenester 

 Ønskelig med en enkel måte å kommunisere på, elektronisk, f.eks. e-meldinger,  slik at 

informasjon kan gå begge veier  

 Utfordring at epikriser kan komme sent fra helseforetaket 

 Føden opplever det utfordrende at det er lite informasjon i journalen om 

1.gangsfødende, tilfeldig om man oppdager noe bekymringsfullt 
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3. Homestart (klikk på linken for mer info) 

Flere familier som er i målgruppen for Barneblikk/tverrfaglig helsestasjon, har behov for 
praktisk hjelp. Trude informerte om konseptet Homestart. 

 Familien må ha minimum ett barn i førskolealder 

 Driftes av en sosialfaglig person, kommunen skal være en samarbeidspart 

 Frivillige aktører som utfører oppgavene, som får opplæring 

 Hjelp til praktiske oppgaver i hjemmet, bistå i samspillet mellom foreldre og barn, 

nettverksbygging, vennskap, voksenkontakt, følge til avtaler, besteforeldre-kontakt… 

Er dette mulig å etablere i Kristiansund? Evt. tilpasse konseptet til Barneblikk målgruppen? 
Trude følger opp dette i samarbeid med frivillighetssentralen. Kanskje kan tilbudet sees i 
sammenheng med andre organisasjoner som f.eks. FIRE? 

 
4. Nyheter på Barneblikk nettsiden 

Trude og Hilde blir nyhetsmedhjelpere for Kristiansund Barneblikk.  
 
5. Møteplan for første del av høsten:  

a. Mandag 23.oktober kl. 12.30 – 15.00 - gjennomført 

b. Tirsdag 21.november kl. 12.30 – 15.00 – gjennomført 

c. Onsdag 24.januar kl. 12.30 – 15.00 

d. Onsdag 28.februar kl. 12.30 – 15.00  

 

Neste møte: Onsdag 24.januar kl.12.30 – 15.00 

Møtested: beskjed kommer 
Saker til neste 

møte: 

1. Få bedre innblikk i tjenestene som er representert i Barneblikk KRS 

 SAMBA ved Trude  

 NAV 

 PPT 

 Barnehagenes rutiner rundt målgruppen  

 Habilitering barn og ungdom 

 Evt. andre – Mette inviterer eksterne 

2. Planlegge oppstart av Homestart 

3. E-meldinger 

4. Nyheter til Barneblikk nettsiden 

5. Evt. meld inn til Mette i forkant 

Forberedelse 

til neste møte: 

 

1. Tjenestene som skal presenteres, forbereder et innlegg (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. Tenk over om det er tema som kan være aktuelt å løfte fram for leserne av 
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Barneblikk nettsiden 

 

Ref. Mette Grytten 
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