Referat fra møte med Barneblikk Kristiansund 28.02.2018
Tilstede:
Fra Kristiansund kommune: avdelingsleder forebyggende helsetjenester barn og familie Hanne
Stenseth, fagkoordinator tverrfaglig helsestasjon Hilde Rakstang, kommunepsykolog psykisk
helsetjeneste barn og familie Line Lundegaard Solli, veileder Catrine Knudtzon Hellstrøm fra NAV,
leder Lille Andersen fra FIRE, barneansvarlig ved Nordmøre Krisesenter Anita Borlaug, familieveileder
Hildegunn Orholm fra psykisk helsetjeneste barn og familie
Fra Helse Møre og Romsdal: habilitering barn og unge Rigmor Vågen, teamkoordinator BuP
småbarnsteam Catharina Bjørke, avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdomar jordmor Heidi Moen
Sundli, barneansvarlig og psykiatrisk sykepleier DPS poliklinikk Eli Skaug, Barneblikk-koordinator
Mette Grytten, rådgiver Lærings- og mestringssenteret Jan Ole Bolsø, IKT-rådgiver Fagavdelingen
Asbjørn Kjelsvik
Meldt forfall: Barnevernstjenesten Synnøve Flemmen, forebyggende koordinator PHBF barnevern
Trude Jonassen, enhetsleder for psykisk helse og rus Elisabeth Iversen, rådgiver for barnehager Elin
Aspen, helsestasjonslege Eigil Sandvik, leder PPT Caroline Kvistnes, psyk.pol. Elisabeth Ranheim
Saker:
1. Diverse informasjon:
- Søknad om tilskudd til styrking av tilbudet til gravide og småbarnsfamilier utsettes for videre
bearbeiding. Arbeidsgruppens forslag er å etablere en stilling med delt arbeidstid mellom
helsestasjonen og kommunal psykiske helsetjeneste, og en halv stilling fra psykiske helsevern
i spesialisthelsetjenesten. Dette bidrar til tverrfaglig tilnærming, kompetanse på rus/psykiske
helse, barn, voksen, tidlig innsats og mer spesialisert tilnærming.
Det er uansett viktig at vi blir flinkere til å etter spørre familien om samtykke til å kontakte
hverandre for samarbeid. Husk å framsnakke hverandres tjenester.
Søknad om tilskudd til Leger med barneblikk avventes også.
- Forskning – Barneblikk har inngått intensjonsavtale med Høyskolen i Volda og Høyskolen i
Molde om bistand til forskning: 1.dokumentasjon 2. følgeevaluering og evt. 3. phd.
- Erfaringssamling: fredag 25.mai holdes erfaringssamling for alle involverte i Barneblikk der
arbeidsprosessene blir presentert, det blir også mulighet for innspill til eget lokalt arbeid.
Husk å melde deg på og evt. inviter med deg aktuelle ledere. Link til artikkel med påmelding:
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk/barneblikkarane-deler-medkvarandre
- Opplæring i Funksjonssirkelen utsettes til september
2. SAMBA (samarbeid om barn)
Tverrfaglig tiltak siden 2011. Småbarns-SAMBA, skole-SAMBA, ungdoms-SAMBA. Egen
metodebok og brosjyre utarbeidet.
-

Småbarns-SAMBA er et tverrfaglig konsultasjonsteam rundt barnehage-barn med
utfordringer.

-

-

På saksnivå: barnehagen melder til psykisk helse barn og familie. Team består av foreldre,
barnehagepersonell, psykisk helse barn og familie, og evt. PPT, helsestasjon og andre
tjenester ved behov.
På systemnivå: opplæring og kompetansedeling
Fagkafe – godt tiltak for ansatte, men avviklet
Ca. 8 saker i 2017 (etter revidering av metode), kapasitet til 10-15 saker årlig

3. E-melding ved e-meldingsansvarlig Asbjørn Kjelsvik, HMR
- Se egen presentasjon!
- Elektronisk kommunikasjon, oftest mellom leger, men stort potensiale
- Forespørselsmeldinger er under etablering
- Helseplattformen er planlagt tatt i bruk 2021/22 – en bruker en journal – for helseaktører i
Helse Midt-Norge. Kommunene blir forespurt om deltakelse – det er ingen automatikk i det.
Helsepersonell i Helseplattformen får en ID som registrerer hvilke tilganger personen har.
- Vil familiejournal være mulig i Helseplattformen? Spm sendt til utviklerne.
- Vi må bidra i utformingen nå!
Send innen påske til: mette.grytten@helse-mr.no:
a) Hva er det aktuelt å kommunisere elektronisk om (til/fra deg)?
b) Med hvem er det aktuelt å kommunisere elektronisk med (til/fra deg)?

4. Forløp ved rådgiver Jan Ole Bolsø, HMR
Et forløp er en veiviser/tidslinje for hvem som skal gjøre hva og når. Viktige element i utformingen:
a) Hva er første punkt på tidslinjen, og det neste..:
b) Hva er utfordringen? Hvor er de største utfordringene i tidslinjen – fra brukerens ståsted?
c) Hva kan vi gjøre med disse utfordringene?
Vi bruker neste samling 25.april til å påstarte et forløp med case som utgangspunkt. Hilde og Hanne
utarbeider case.
Det bør være flere brukerrepresentanter med i arbeidet. Hilde, Lille og Eli sjekker om noen ønsker å
bidra og melder inn til Mette i forkant av møtet.
5. Møteplan for 2018:
Onsdag 25.april kl. 12.30 – 15.30
Tirsdag 19.juni kl. 09.30 – 12.00
Neste møte:

Onsdag 25.april kl.12.30 – 15.00
Møtested: Helsehuset, 2.etasje

Saker til neste
møte:

Ref. Mette Grytte

1. Få bedre innblikk i tjenestene som er representert i Barneblikk KRS
 Habilitering av barn – de viktigste tiltakene til Barneblikk målgruppene
(ca. 10 minutter)
2. Forløpsarbeid med case – ved Jan Ole Bolsø

