Referat fra møte med prosessgruppen Barneblikk Ålesund 26.10.2017
Tilstede:
Fra Ålesund kommune: leder Line Melbye fra helsestasjonen, rådgiver Lisbeth Slyngstad fra
Rådmannens stab, virksomhetsleder Regina Steinberger fra psykisk helsetjeneste, psykolog
Anne Marthe Husø fra Ressursbasen
Fra Helse Møre og Romsdal: familieterapeut Karine N. Aarsund fra Ålesund behandlingssenter,
seksj.leder Marianne Omvik fra føden, Anne Sortevik fra BUP småbarnsteam, koordinator
Mette Grytten.
Meldt avbud:. Bruker- og pårørenderepresentant Torill Skog, sosionom Marit Pilskog fra
Vegsund DPS, leder Venke Brandshaug fra barnevernstjenesten, veileder Hilde Holberg Alnes
fra NAV rusgruppen, Amathea psykiatrisk sykepleier Wenche Sande.
Saker:
1. Presentasjon av Ressursbasen (lenke http://www.alesund.kommune.no/tjenester/barn-ogfamilie/barne-og-familievern/ressursbasen )
Ressursbasen ligger i virksomhet Barn og Familie sammen med helsestasjonene, krisesenteret og
barnevernstjenesten, med Reidun Vikan som v.leder. Ca. 40 ansatte.
Målgruppe: familier når barnet viser tegn til mistilpasning, evt. når spebarn lever i risikofylte
situasjoner. 0-18 års alder. Ingen henvisningskrav, noe ventetid.
Tilbud:
 Marte Meo veiledning – samspillsveiledning med videoopptak (fra 0 års alder)
 PMTO – rådgivning for foreldre når barnet har adferdsvansker (fra 3 års alder)
 PMTO – terapi for foreldre når barnet har høyt aggresjonsnivå
 Familieterapeut – tilbud til familien ved behov for støtte og styrke til å takle utfordringer
eller hjelp til å se løsninger
 Hjemkonsulent – for støtte, avlastning og veiledning i en vanskelig livssituasjon
 COS-grupper, for mødre, og for fedre
 Forebyggende veiledning til barnehagepersonell

Småbarnsteamet:
Målgruppe: Småbarnsforeldre med barn fra 0 - 4 år. Målet er å komme raskt inn med hjelp, og finne
løsninger tilpasset den enkelte familie.
 Samtaler med foreldre
 Veiledning på kommunikasjon og samspill (f.eks. videoveiledning)
 Veiledning av barnehagepersonell
 Samtalegrupper for foreldre med felles utfordringer ut fra behov og ønske.
 Observasjoner og kartlegger
 Henviser til og samarbeider med andre ved behov
Psykisk helseteam barn og unge:
Målgruppe: barn og unge fra 5 år. Tilbyr oppfølging av barn og ungdom som har psykiske vansker
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eller som er i en vanskelig livssituasjon.
 Vurdere omfanget av barnets hjelpebehov, og gi bistand til å finne rett hjelpetiltak
 Tilby samtaler til barn
 Gi råd og veiledning til barnets omsorgspersoner
 Gjennomføre familiesamtaler
 Samarbeide med personer som har viktige roller i livet til barnet
 Tilby ulike gruppetiltak for barn eller omsorgspersoner
 Utvikle og drifte helsefremmende og forebyggende tiltak
 Bidra til økt kompetanse om psykisk helse gjennom undervisning og veiledning
2. Målgruppe for familieteamet
Det ble foreslått en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra Barn og Familie til å
konkretisere/avgrense målgruppen, og organisering, ut ifra eksisterende tilbud.

3. Arbeidsgruppe
Helsestasjonen ivaretar allerede mye av Barneblikk-oppdraget; blant annet lavterskel (ikke ventetid,
alle kan henvende seg/familien kan ta kontakt selv), tverrfaglighet, høyt barneperspektiv og samtidig
helhetlig familieperspektiv, og langsiktig oppfølging fra graviditet til skolealder. Evt. kan enkelte
ansatte ved helsestasjonen få hovedoppgaven med Barneblikk-oppdraget, få økt kompetanse
særskilt rettet mot målgruppen.
Kan det også være mulighet for delt stilling mellom helsestasjonen og Ålesund behandlingssenter?
Dette vil styrke gjensidig overføring av rus- og barnefaglig kompetanse.
Arbeidsgruppen består av Line og Anne Marthe. De skal se på mulig organisering av «familieteamet»
innen Barn og Familie, og hvilken målgruppe som har behov for «ekstraservice». Andre tjenester
kobles inn ved behov. Line og Anne Marthe legger fram sitt forslag til prosessgruppen/lokalt team på
neste møte i desember.

Oppdraget fra HOD skal ivareta følgende kriterier:










Direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandling
Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne
Tilgjengelig for alle
Kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en «los» videre i systemet
Har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål
Ha åpningstid tilpasset målgrupper og formål
Høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov
Framstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitsvekkende sted for innbyggerne å benytte
Helhetlig familieperspektiv!

Hovedmålgruppene som skal ivaretas:




Barn 0-6 år i familier der noen har rus eller psykiske vansker
Gravide og vordende fedre med rus eller psykiske vansker
Foreldre som sliter med rus eller psykiske vansker og har barn i alderen 0-6 år

4. Andre diskusjoner fra møtet
 Hvordan skal dette finansieres når tjenestene har liten kapasitet fra før? Vi skal ikke utvikle noe
nytt, men effektivisere de tjenestene vi allerede har, jf. pkt 3. Når familiene får hjelp på et
tidligere tidspunkt, kan man redusere skjevutviklingen og spare både familiene og budsjettene
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for store belastninger.
Behov for mer gruppetilbud
En oppfatning av at barnehagene trenger mer kompetanse på å fange opp barna. Mette inviterer
rådgiver for barnehagene til neste møte for dialog.
Hvorfor blir det ikke gjennomført PET screening på alle gravide? Det vil avsløre evt. rusbruk og
kan åpne for ærlige samtaler. Mette tar med spørsmålet til nasjonalt nettverk for
familietiltakene.
Bra med kompetanseheving/bevisstgjøring hos fastlegene, jf. Leger med barneblikk

5. Møteplan for høsten 2017
 Tirsdag 29.august kl. 09.00 – 11.30 – gjennomført, referat på Barneblikk nettsiden
 Fredag 6.oktober kl. 13.00 – 15.30 - avlyst
 Torsdag 26.oktober kl. 09.00 – 11.30 – gjennomført, referat på Barneblikk nettsiden
 Mandag 11.desember kl. 12.30 – 15.00
Neste møte:

Mandag 11.desember kl. 12.30 – 15.00 på møterom 305/306 hos BUP, 3.etasje,
Geilebergvegen 20.

Saker til neste
møte:




Line og Anne Marthe presenterer forslag til organisering av familieteamet i
Ålesund. Diskusjon i prosessgruppen.
Rådgiver for barnehagene i Ålesund orienterer om deres rutiner rundt Barneblikk
målgruppen.

Forberedelse
til neste møte:

Ref. Mette Grytten
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