Referat fra møte i Barneblikk Molde prosessgruppen 11.04.2019
Tilstede: Helsestasjon virksomhetsleder Tove Martinsen, Molde behandlingssenter rådgiver Siv
Kvamme, fra NAV Tone Cumming (vikar for Liv Randi Schønning og Edle Holsæter), avdelingsleder
Jannie Rasmussen fra Ressurstjenesten, BUP småbarnsteam psykologspesialist Anne Meisal Nerbø,
helsestasjonen jordmor Ingeborg Hjertvik, helsestasjonen familieveileder Siri Flemsætherhaug,
Ressurstjenesten rådgiver Margareta Lindseth og Anett Røsok, fagseksjon barnehage fagsjef Gro Toft
Ødegård, Gro Anita Walle fra barnevernstjenesten (vikar for Gunn Nakken), DPS Molde/ ROP
fagkonsulent Helene Botterli, Barneblikk-koordinator Mette Grytten
Meldt avbud: avdeling fødselshjelp og kvinnesykdommer seksjonsleder Rigmor Sviggum,
erfaringsrepresentant Tove Jorun Tennøy, PPT virksomhetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericson,
erfaringsrepresentant Ina Killingrød Greve
1. Oppdatering fra Barneblikk familieteam Molde (BBF Molde):
Driften: Godt å komme inn i egne lokaler, de er godt tilpasset aktiviteten. Det har vært mange
gode tilbakemeldinger fra kollegaer og andre, det virker som tilbudet har et godt rennomè.
Positiv omtale i media fra åpningen av lokalene. Etter 6 måneder drift er det ca. 40 personer som
får oppfølging, 2-5 personer i hver familie. Brosjyre er utarbeidet, fåes hos Barneblikk
familieteam.
Familiene: De fleste familiene er berørt av psykiske vansker. Virker vanskeligere å fange opp
rusvansker på et tidlig tidspunkt. Hva er usunn rusmiddelbruk i et familieperspektiv? Spørre etter
både mors, fars, og andres måte å benytte alkohol/rusmiddel, hva er konsekvensene i hverdagen
og de følelsesmessige båndene i familien.
Viktig å inkludere nettverket til familien for å styrke ressursene rundt barnet og foreldrene.
Samarbeid: Nyttig med ressurser fra kommunen og spesialisthelsetjenesten i BBF, gode
tverrfaglige vurderinger, mer kan utføres på et lavere nivå, bedre henvisninger.
Familiemedlemmer som trenger behandling skal henvises til aktuell instans. BBF kan være en
støtte på familiesamspill og foreldrestøtte, og gi innsikt i hvordan rus og psykiske vansker
påvirker den enkelte, barnet, paret og familien. Flest familier har tatt kontakt via helsestasjonen.
BBF Molde har felles teammøter med helsestasjonen annenhver uke, en god ordning. Svært
nyttig samarbeid med NAV, viktig med økonomisk veiledning. Enkelte familiemedlemmer avslår
behandling pga. vansker med å betale egenandel.
2. Informasjon til egen tjeneste
Hvert medlem av prosessgruppen må ta ansvar for å orientere kollegaer slik at de er kjent med
tilbudet. Brosjyre er nå utarbeidet og kan fås hos BBF Molde, kontakt Ingeborg på mobil 93202166.
Det er avtalt informasjon til barnehagestyrerne.
3. Barneblikk handlingsplan for 2019 – se vedlegg
4. Forskning i 2019
Det er planlagt forskning på familieperspektivet i 2019. Foreløpig foreligger det ingen plan.
5. Kompetansebehovet i tjenestene:
Helsestasjonen har svart ut dette i eget skjema.
 TWEAK for kartlegging og samtale om alkoholbruk før, under og etter svangerskap




EPDS for kartlegging og samtale om psykisk helse før, under og etter svangerskapet
Familiesamtale med barneperspektiv – holdes 19.september, foredragsholder Jan Steneby.
For alle som treffer foreldre.
 Fokus på far – arrangeres i Oslo 28. og 29.mai i regi RBUP sør og øst. Kan bli aktuelt i Møre og
Romsdal. https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/fokus-pa-far-en-konferanse-om-fedrei-et-familieperspektiv/
 Ønskelig med kurs for besteforeldre
 Ønskelig med mer kompteanse på konflikter i familien, stressmestring hos småbarnsfamilier
– hvordan støtte?
 Taushetsplikt, voksnes versus barnas behov, Barnekonvensjonen i norsk lovgivning
Det minnes om BTI kick-off 18.juni: kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir
brudd i oppfølgingen, kontaktperson: Anett Røsok.
6. Ny ordning for BB prosessgruppen
Møtene i prosessgruppen holdes hos de ulike tjenestene i prosessgruppen (går på omgang).
Tjenesten som er vertskap planlegger et tema knyttet til Barneblikk målgruppen. Møtene skal være
ca. 2,5 timer. Neste møte blir hos helsestasjonen 2. oktober kl. 13.00 – 15.30.
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