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Ålesund, 20.02.2016 

Kartlegging av arbeidet med gravide, foreldre og barn (0-6 år) som omfattes av 

rus eller psykiske vansker. 

I samråd med din leder er du utpekt til å besvare denne kartleggingen på vegne av din tjeneste/ 

seksjon. Det er viktig for den videre prosessen og for å unngå unødige runder at svarene gir et 

realistisk innblikk i dagens situasjon. Vi ber om at du tar deg tid til besvarelsen, og involverer andre 

ved behov.  

Bakgrunn for kartleggingen 

Det skal etableres lavterskeltilbud til gravide og småbarnsforeldre med rus eller psykiske vansker i Møre 

og Romsdal. Helse og omsorgsdepartementet har bevilget midler til alle helseforetak med oppdrag om å 

etablere slike lavterskeltilbud. I Møre og Romsdal skal tiltakene ha solid forankring i kommunene og 

satsingen skal inkludere klinikker og kommunale tjenester som møter barn (0-6 år) som lever i familier 

der det er rus eller psykiske vansker, personer med rus eller psykiske vansker som venter barn eller har 

barn i alderen 0-6 år.  

I forarbeidet kom det fram at en del av målgruppen ikke fanges opp tidlig nok i eksisterende tilbud. For å 

identifisere «hullene» i tiltakskjeden er det bestemt at det skal gjøres en kartlegging som kan danne 

grunnlag for det videre arbeidet.  

I Møre og Romsdal er satsingen formelt organisert i Klinikk for barn og unge med egen koordinator. 
Satsingen er forankret hos administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, i aktuell klinikkledelse, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og hos aktuelle virksomheter i Molde kommune.  (Se også vedlagt 
oppdrag gitt av administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, og organisering av 
satsingen i vårt fylke).  

Hva skal kartlegges? 

Denne kartleggingen omfatter arbeidet med familier der noen sliter med rus eller psykiske vansker. 

Konkret gjelder det: 

 gravide eller vordende fedrene som sliter med rus eller psykiske vansker 

 barna 0-6 år i familier der foreldre eller søsken har rus eller psykiske vansker 

 foreldre som har rus eller psykiske vansker og som har barn i alderen 0-6 år  

 

Kartleggingen skal legge grunnlaget for hvordan vi kan utvikle og effektivisere lavterskeltilbudet i Møre 

og Romsdal.  
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Formålet med kartleggingen:  

 Få oversikt over hvordan tjenestene fanger opp de barna, gravide eller småbarnsfamiliene som 

omfattes av rus eller psykiske vansker. 

 Få oversikt over hva tjenestene gjør dersom de har bekymring for om det er rus eller psykiske 

vansker i en familie der det ventes barn eller er barn i alderen 0-6 år. 

 Få oversikt over mangler og forbedringsområder i tjenestetilbudet. 

 

Kartleggingen skjer gjennom en questback som sendes ut i uke 10. Det leveres EN besvarelse fra hver 

tjeneste/team/seksjon. Besvarelsen fylles ut av personer med god oversikt, f.eks. teamleder eller 

seksjonsleder, eller sammen med andre fagpersoner. Det blir gitt nærmere informasjon om 

kartleggingen på følgende steder: 

 For ansatte i Molde kommune: Torsdag 9.mars kl. 14.00 – 15.00 på møterommet til 

helsestasjonen i Grandfjæra 24, Molde 

 For ansatte ved Molde sykehus: Torsdag 9.mars kl. 10.30 – 11.30 i auditoriet, Molde sykehuset 

Besvarelsen må være levert innen mandag 31.mars!  

 

Resultater fra kartleggingen blir presentert på et dialogseminar torsdag 4.mai kl. 10.00 – 15.00. Alle som 

har deltatt i kartleggingen inviteres til dialogmøtet for å arbeide videre med forbedringsområdene i 

tiltakskjeden. Sett av datoen så kommer egen invitasjon etterhvert. 

Arbeidet støttes av en egen gruppe bestående av: 

 Rådgiver Unni Arnestad, fagavdelingen 

 Ass. seksjonsleder Marianne Bakken Omvik, Fødeavdelingen Ålesund sjukehus 

 Sosionom Marit Pilskog, Vegsund DPS 

 Rådgiver Jan Ole Bolsø, Lærings- og mestringssenteret 

 Rådgiver Anne Mette Nerbøberg, fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 Koordinator Mette Grytten, Klinikk for barn og unge 

 

Jeg er tilgjengelig for spørsmål om kartleggingen fram til svarfristen, og kan kontaktes på e-post: 

mette.grytten@helse-mr.no, eller telefon 91720987. 

 

Med vennlig hilsen 

Mette Grytten, koordinator for lavterskel-satsingen i Møre og Romsdal 
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