Referat fra møte med Barneblikk Molde prosessgruppen 04.10.2018
Tilstede: Helsestasjon virksomhetsleder Tove Martinsen, Molde behandlingssenter rådgiver Siv
Kvamme, Krisesenteret veileder Janne Kari Svergja, avdeling fødselshjelp og kvinnesykdommer
seksjonsleder Rigmor Sviggum, fra NAV kompetansekoordinator Liv Randi Schønning og Edle
Holsæter, fagleder Jannie Rasmussen fra Ressurstjenesten, erfaringsrepresentant Tove Jorun Tennøy,
BUP småbarnsteam psykologspesialist Anne Meisal Nerbø, helsestasjonen jordmor Ingeborg Hjertvik,
helsestasjonen familieveileder Siri Flemsætherhaug, Ressurstjenesten rådgiver Margaretha Lindseth,
Barneblikk-koordinator Mette Grytten
Meldt avbud: barnevernstjenesten enhetsleder Yngve Brakstad Cappelen, PPT virksomhetsleder Gro
Bjørnstadjordet Ericson, fagseksjon barnehage fagsjef Gro Toft Ødegård, prosjektleder Barn som
pårørende Anett Røsok, DPS Molde/ ROP fagkonsulent Helene Botterli, erfaringsrepresentant Ina
Killingrød Greve
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Presentasjon av Barneblikk familieteam Molde, se egen pres. vedlagt
Ingeborg Hjertvik – jordmor fra Helsestasjonen blir fagkoordinator og los i 50 % stilling
Siri Flemsætherhaug – familieveileder fra Helsestasjonen blir los i 50 % stilling
Margaretha Lindseth – kognitiv terapeut fra Rask psykisk helsehjelp/Ressurstjenesten blir los i
12,5 % stilling (mulig økning til 50 % i 2019)
Jannie Rasmussen – leder Ressurstjenesten blir los i 12,5 % stilling
Anne Meisal Nerbø – psykologspesialist fra BUP småbarnsteam i 25 % stilling som medlos
(veileder for losene og for familiene)
Siv Kvamme – rådgiver fra Molde behandlingssenter i 25 % stilling som medlos (veileder for
losene og for familiene)
Gunn Nakken fra barnevernstjenesten i 10 % stilling som veileder i saker, kun ved behov

Teamet skal holde til i kjelleren under helsestasjonen på Gotfried Lies plass. Lokalet må pusses opp,
man venter på prisoverslag. Andre lokaler må benyttes inntil videre, f.eks. kontor og møterom på
helsestasjonen og Ressurstjenesten.
Oppfølging av svangerskap, barnet, foreldreskapet og foreldrenes tilstand skal sees i sammenheng.
Hjemmebesøk kan lettere fange opp hvordan foreldrenes tilstand påvirker hverdagen, losene kan ta
tak i hverdagssituasjoner og gi mer målrettet veiledning.
Målgruppen er:

Ved første kontakt skal: 1. det ventes et barn og 2. være rus eller psykiske vansker hos en
eller begge foreldrene (nå eller tidligere) eller hos andre som har omsorgen for barnet og 3.
problemutviklingen er på et tidlig stadium og 4. være få instanser i kontakt med familien.
Ta kontakt for å drøfte dersom du er usikker på om en familie er innenfor målgruppen.
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Navn på Barneblikk-tiltaket: Familieteamet har ønske om å hete Barneblikk Molde. Siden Barneblikk i
Molde består av både teamet og prosessgruppen, er det forslag om at det formelle navnet er
Barneblikk familieteam Molde.
2. Samarbeidsavtale mellom Barneblikk pilotkommunene og Helse Møre og Romsdal
Styringsgruppen har vurdert samarbeidsavtalen, konkluderer på møtet 12.november.
Det presiseres at forsterket svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg kan være en fast
kontaktjordmor, ekstra samtale, informasjonsutveksling på et tidlig stadium m.m., i tett samarbeid
med BB-losen. I svangerskapspapirene bør det framkomme at de vordende foreldrene har kontakt
med Barneblikk familieteam.
3. Mandatet for prosessgruppene i Barneblikk
Styringsgruppen har vurdert mandatet. Konkluderer 12.november. Prosessgruppen ønsker at
målgruppen spesifiseres.
4. Samarbeid mellom Barneblikk familieteam Molde og andre tjenester
 NAV – ønsker informasjon til alle veiledere, veiledning på telefon, ha samarbeidsmøter, plakat
med telefonnummer og brosjyrer. Liv Randi Schønning og Edle A. Holseter blir kontaktpersoner.
 Krisesenteret – treffer enkelte familier med moderate vansker som kan være i målgruppen. Det
kan også være Barneblikk familieteam som fanger opp noen som trenger tjenester fra
Krisesenteret. Janne Svergja blir kontaktperson.
 Ressurstjenesten – har direkte kontakt gjennom egne loser i Barneblikk familieteam, samarbeid i
enkeltsaker, er fleksibel for individuell tilpassing. Losene Jannie og Margaretha er
kontaktpersoner.
 Helsestasjonen – blir fysisk lett tilgjengelig, delte stillinger bidrar til enkel kontakt. Tilbyr ordinær
svangerskap- og småbarns-oppfølging, kontakter BB fam.team for ekstraservice. Ta en
prat/telefon for å avklare om en familie er i målgruppen.
 BUP – delt stilling vil hjelpe på samarbeidet/kontakten, forventer å fange opp flere spe- og
småbarn som trenger spesialisthelsetjeneste. Anne M. Nerbø er kontaktperson.
 TSB – treffer både pårørende i institusjonen og fengselet, og samarbeidspartnere. Raskere
avdekking og henvisning fra BB målgruppen til behandling. Viktig å tenke forebygging, og
gjensidig læring av hverandre. Siv Kvamme er kontaktperson.
 Barneblikk familieteamet kan bidra med veiledning om målgruppe, oppfølging, faglige perspektiv,
og vurdering av barnets beste. Det kan også være mulighet for samarbeid om gruppetilbud og
kompetanseheving.
Kontaktpersonene blir invitert til nettverksmøter med Barneblikk familieteam Molde.
Alle tjenestene melder inn kontaktperson og kontakt-informasjon til Ingeborg Hjertvik, på mobil
93202166, innen 1.november!

5. Markedsføring av Barneblikk familieteam Molde
 Brosjyre – er under utvikling sammen med erfaringsrepresentantene. Ny illustrasjon bestilles.
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Tilbudet må synliggjøres på nettsiden til Molde kommune, følges opp av Tove Martinsen og Tone
Silseth. Mette sørger for oppdatering på Barneblikk-nettsiden.
Informasjonsmøter hos NAV og føden ble avtalt. Andre tjenester kontakter Ingeborg for
nærmere avtale, tlf. 93202166, eller andre i BB familieteam.

Neste møte er 17.januar 2019 kl. 09.00 – 11.00.

Ref. Mette Grytten

Vedlegg:
Presentasjon av Barneblikk familieteam Molde

Kopi: SLT-koordinator Tone Silseth, rådmannsstab, Molde kommune
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