
   
 
 
Referat fra møte i Barneblikk Molde prosessgruppen 17.01.2019 
 
Tilstede: Helsestasjon virksomhetsleder Tove Martinsen, Molde behandlingssenter rådgiver Siv 
Kvamme, fra NAV kompetansekoordinator Liv Randi Schønning og Edle Holsæter, fagleder Jannie 
Rasmussen fra Ressurstjenesten, BUP småbarnsteam psykologspesialist Anne Meisal Nerbø, 
helsestasjonen jordmor Ingeborg Hjertvik, helsestasjonen familieveileder Siri Flemsætherhaug, 
Ressurstjenesten rådgiver Margareta Lindseth, prosjektleder Barn som pårørende Anett Røsok, 
fagseksjon barnehage fagsjef Gro Toft Ødegård, Barneblikk-koordinator Mette Grytten 
 
Meldt avbud: avdeling fødselshjelp og kvinnesykdommer seksjonsleder Rigmor Sviggum, 
erfaringsrepresentant Tove Jorun Tennøy, barnevernstjenesten enhetsleder Yngve Brakstad 
Cappelen, PPT virksomhetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericson, DPS Molde/ ROP fagkonsulent Helene 
Botterli, erfaringsrepresentant Ina Killingrød Greve. Krisesenteret har meldt om fravær inntil videre.  
 
1. Barneblikk familieteam orienterte om status – 5 familier og 17 personer i kontakt nå. 

Utfordrende å konkretisere målgruppen. Man vil gjerne gi tilbud til alle og teamet må hjelpe 
hverandre med å avgrense.  
Lokalet er snart ferdig oppusset. Det blir 1 rom med sofagruppe og møtebord og kjøkken, 2 
kontorplasser/møterom, toalett, gang og vognparkering. Forventet innflytting før 1.februar. 
Brosjyre er under utarbeiding. 
Teammøter er på torsdager, felles veiledning, saksdrøfting, evt. tid sammen med familier. 
Innfører faste møter/saksdrøfting med helsestasjonen 1 t/u. 
Familieteamet har informert om tilbudet til: føden, helsestasjonen, BUP, Molde 
behandlingssenter. Avtalt tid med fastleger, NAV, Ressurstjenesten.  
Arbeid med prosedyre-beskrivelse påbegynt. 
Kartlegger familier som er i kontakt, henvendelser, de som ikke får tilbud.. 

 
2. Orientering om samhandlingsavtalen og bemanning i familieteamene – bemanning fra 2019: 2 x 

50 % fra helsestasjonen (loser), 25 % fra Ressurstjenesten (los), 25 % TSB, 25 % BUP. 
Samhandlingsavtalen sendes i løpet av februar fra styringsgruppeleder til rådmann.  
 

3. Orienterer vedrørende mandat for prosessgruppen – tjenestene er godt kjent med oppdraget 
og stiller seg bak arbeidet. Samtidig ser vi at enkelte tjenester ikke prioriterer prosessgruppen. 
Det medfører at viktige vurderinger uteblir og at samkjøring av satsinger blir vanskeligere. 
Prosessgruppen vurderer at den bør fortsette. Mandatet kan bidra til å forplikte tjenestene og 
sikre kvaliteten i arbeidet til prosessgruppen. Det har også vært utfordrende for 
erfaringsrepresentantene å delta, Mette sjekker om andre løsninger er mulig (f.eks. delta i 
teammøte med familieteamet). 
 

4. Avklaring av målgruppen for Barneblikk familieteam Molde 
 

Målgruppen i dag - ved første kontakt:  
• skal familien vente et barn eller ha et barn under 1 år 
• skal være berørt av rus eller psykiske vansker hos en eller begge foreldrene (nå eller   
tidligere) eller hos andre som har omsorgen for barnet 
• skal vanskene til den voksne være i en tidlig fase eller være lettere til moderat 

 skal det være få instanser i kontakt med familien 
 

 



   
 
Fra diskusjonen:  

 Hva betyr «tidlig fase» og «lettere til moderate vansker»?  
Familien skal ikke ha tunge diagnoser der de allerede er i kontakt med mange instanser og 
har koordinering. Hovedmålet er å fange opp flere og hjelpe de som ikke har et tilbud om 
ekstraservice i dag. Det er viktig at vi ser vanskene tidlig, og må øve oss på å handle på lettere 
bekymringer også. Samtidig er det viktig å se på fungeringen til familien – enkelte familier 
med lettere vansker kan håndtere hverdagen fint, mens hos andre kan det få store 
konsekvenser. Nettverk og ressurser vil ha stor betydning. Familieteamet har høy 
kompetanse på barn, familier, rus og psykiske vansker. Dersom familien ikke er i målgruppen, 
kan familieteamet likevel gi veiledning til samarbeidspartnere. Familieteamet tar imot 
familier som selv tar kontakt, de får da 1-3 avklaringssamtaler, før man avklarer veien videre, 
evt. blir loset videre i systemet.  
Ta kontakt med familieteamet for å avklare hvordan de kan hjelpe i ulike saker! 

 Hva betyr «få instanser i kontakt med familien»?  
Ordinære helsetjenester/program som fastlege, jordmor og helsestasjon regnes ikke. Her 
regnes når instanser gir et ekstra tilbud; ekstra samtaler/veiledning/hjemmebesøk, 
utredninger, behandlinger osv. Familieteamet skal ikke gi et tilbud som familien allerede får 
dekket. Dersom far får samtaler i poliklinikk, kan familien likevel ha behov for et helhetlig 
tilbud fra Barneblikk.  

 Likevel: Det antas at en stor andel familier er i Barneblikk målgruppen. Med tanke på den 
lange oppfølgingsperioden som tilbys fra Barneblikk familieteam, vil en i startfasen med 
utprøving og tilpassing være varsom med å love for mye.  

 Målgruppen blir tema i prosessgruppen videre. Du er en viktig bidragsyter i tilpasningen av 
tilbudet og til det faktiske behovet.  
 

5. Drøfting av case for å konkretisere målgruppen 
 

6. Handlingsplan for Barneblikk 2019 – ble ikke tid. Ta igjen på neste møte. 
 
7. Neste møte i prosessgruppen: 

Torsdag 11.april. Starter med lunsj kl. 12.00, møte fra 12.30 – 15.00. 
 
 
REf. Mette Grytten 


