Referat fra møte med Barneblikk Kristiansund 25.04.2018
Tilstede:
Fra Kristiansund kommune: avdelingsleder forebyggende helsetjenester barn og familie Hanne
Stenseth, fagkoordinator tverrfaglig helsestasjon Hilde Rakstang, forebyggende koordinator PHBF
barnevern Trude Jonassen, barneansvarlig ved Nordmøre Krisesenter Anita Borlaug,
Barnevernstjenesten Synnøve Flemmen, PPT Anne Grethe Waage, leder PPT Caroline Kvistnes.
Leder Lille Andersen fra FIRE, 2 brukerrepresentanter
Fra Helse Møre og Romsdal: habilitering barn og unge Rigmor Vågen, teamkoordinator BuP
småbarnsteam Catharina Bjørke, barneansvarlig og psykiatrisk sykepleier DPS poliklinikk Elisabeth
Ranheim, Barneblikk-koordinator Mette Grytten, rådgiver Lærings- og mestringssenteret Jan Ole
Bolsø
Meldt forfall: avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdomar jordmor Heidi Moen Sundli, veileder
Catrine Knudtzon Hellstrøm fra NAV, enhetsleder for psykisk helse og rus Elisabeth Iversen, rådgiver
for barnehager Elin Aspen, helsestasjonslege Eigil Sandvik, DPS poliklinikk Eli Skaug
Saker:

1. Til orientering
 Kristiansund kommune skal i løpet av året gjennomfør en evaluering av Tverrfaglig
helsestasjon – denne blir sentral for Barneblikk – satsingen fremdrift
 Minner om erfaringssamling 25.mai – påmelding via linken i invitasjonen
2. Presentasjon av Habiltering av barn og unge – ved Rigmor Vågen
Henvisning kreves fra fastlege.
Ansatte: lege, psykolog, ergo/fysioterapeut, vernepleier, sykepleier, spesialpedagog.
Samarbeider ofte med kommunale tjenester og BUP.
Mål: gi individuelt tilpassede tjenester som øker funksjonsevnen til barn og unge i
Romsdalen og Nordmøre. Er ambulant og et supplement til kommunale tjenester så
lenge det er behov for det.
Utreder og diagnostiserer, gir råd og veiledning til familier og hjelpeapparat, medisinsk
oppfølging, vurderer tvang for barn med psykisk utviklingshemming
Mye samtaler med foreldre, etterspør også rus og psykiske vansker i familien.
Tilbyr kurs:
- Starthjelp kurs – for foreldre med barn under 6 år med funksjonsvansker, vanskelig å
rekruttere deltakere
- ASK – for foreldre med barn med språkvansker
- Besteforeldre samling
- Søskenkurs (holdes i Ålesund)
- Foreldrekurs for minoritetsfamilier
3. Forløp og tjenestedesign – ved Jan Ole Bolsø




Se egen presentasjon
Gruppearbeidet med forløp/tidslinje ved hjelp av case: Hva skjer før fødselen, hva med mor
og far, hva skjer etter fødselen? – hvem er involvert – hvordan ser det usynlige
hjelpenettverket ut

Før fødsel
1. Fastlege - mor/barn
2. Fastlege mor/far egen oppfølging
3. Jordmor –kommunal - mor/barn
4. VOP - mor/far
5. NAV – mor-far
6. Helsestasjon – svangerskapskurs barnet
7. PHBF – svangerskapssamtalen mor/far
/barnet
8. Fødeavdeling
9. Frivillige

Etter fødsel
1. Helsestasjon – jordmor hjemmebesøk
2. Helsesøster
3. Helsestasjonslege
4. fastlege
5. PHBF
6. BUP ( sjeldent)
7. VOP (kommunal og H:foretak)
8. Frivillige

Diskusjon:
Hvordan blir familiene fanget opp? Hvem fanger opp? Hvem kartlegger? Blir
foreldre/familiehistorien fanget opp, forstår man betydning for barnet med familiens historie?
Svangerskapsjournal - jordmor/fastlege kartlegger psykisk helse/ rus i familien – for de gravide.
Hvordan fange opp vanskene etter fødselen? Hvem fanger opp fars vansker? Viktig med
lavterskel, motivasjon og omsorg, tillit i all oppfølging. Husk å spørre familien, ikke anta hva
familien ønsker!
Ansvarsgrupper – fordeling av ansvar/ IP – nødvendig å snakke sammen, og bli enige om hvordan
brukeren kan få samkjørte tilbud. Flere tjenester – krever god koordinering av tilbudene.
Viktig med informasjon til allmenheten: gi konkret kunnskap om tilbud som finnes.

Hva finner vi i kommunene:

og hva trenger vi:

Jordmor
Svangerskapssamtalen PHBF
Helsestasjon og TH
PHBF
Fysioterapi
Spes.ped
Ansvarsgrupper og IP med koordinator
Barnehage – redusert foreldrebet.

TH før fødsel
Familiekoordinator
Familielos
Lavterskel hjemmekonsulent/
Familieavlastning (lavterskel)
Besteforeldreordning
Trillehjelp
Åpen barnehage – samspillsveiledning

VOP – psykolog
Familievernkontor Kommunal rus/psykiatri
Hjemmepsykepleien

Møteplasser, hospiteringsordninger for å bli
kjent med hverandre og tilbudene
Veiledning og kurs for familier der barnet er
flyttet ut/ tilbakeført

Frivillige tilbud/organisasjoner:
Babysang

Kommunale boliger for barnefamilier
(boligsosialt arbeid), avlastningsbolig

Fire
Frelsesarméen
Gode verdier
Røde kors – ferie for alle bla.

Tettere og samtidig samhandling mellom
barnel- og voksentjenester

NAV – familieveiledere økonomi

Tillit mellom enkelte tjenesteytere,
EN tjeneste med oppfølging til både barnet og
foreldrene

Barnevern:
Senter for foreldre og barn –
omsorgsvurdering
Avlastning til barnet
Veiledning i hjemmet evt. Andre hjelpetiltak
Barnevernet følger opp familien når barnet
flytter/tilbakeføres

Neste møte:

Foreløpig
saksliste til
neste møte:

Aktiviteter og samarbeid med frivillige tilbud

Spm.:
Blir dette ivaretatt av det eksisterende
tilbudet?

Tirsdag 19.juni kl. 09.30 – 12.00
Møtested: Helsehuset, 2.etasje
1. Få bedre innblikk i tjenestene som er representert i Barneblikk KRS
Presentasjon av PPT – de viktigste tiltakene til Barneblikk målgruppene (ca.
10 minutter)
2. Oppfølging etter erfaringssamlingen

Ref. Trude Jonassen og Mette Grytten

