Referat fra møte med lokalt team Molde 23.08.2017
Tilstede:
Fra Molde kommune: helsestasjon virksomhetsleder Tove Martinsen, SLT-koordinator og
rådgiver i rådmannens stab Tone Haukebø Silseth, Ressurstjenesten fagleder Jannie Rasmussen,
Krisesenteret veileder Janne Kari Svergja, legetjenesten helsestasjonslege Signe Friborg Hjorth.
Fra Helse Møre og Romsdal: BUP småbarnsteam psykologspesialist Anne Meisal Nerbø. Brukerog pårørenderepresentanter: Tove Jorun Finnøy og Ina Killingrød Greve. Koordinator Mette
Grytten. Meldt avbud: PPT virkshetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericson, virksomhetsleder
barnevernstjenesten Yngve Brakstad Cappelen, avdeling fødselshjelp og kvinnesykdommer
seksjonsleder Rigmor Sviggum, Molde behandlingssenter rådgiver Siv Kvamme, psykisk
helsevern barneansvarlig Helene Botterli.
Saker:
1. Refleksjoner fra sist møte
 Hvem er målgruppen for det nye tilbudet?
 Hva skal tilbudet være?
 Positivt og stor velvilje sist møte, underlig med stort frafall til dette møtet – hvor forpliktende
skal deltakelsen være?
 Bra med satsing mot fastlegene
 Viktig at det nye tilbudet blir «veldig lavterskel» og tilgjengelig før vanskene blir store
 Hvordan rekruttere familiene? Viktig at tilbudet får et «godt rykte»
 Omtale og ordvalg viktig for et trygt og tillitsfullt tilbud, som familiemedlemmer kan identifisere
seg med (hvordan oppfattes begrep som: normalisering, ufarliggjøring, konsekvenser av
tilstanden, berørt av..?)
 Viktig å framsnakke tjenester, særlig barnevernet
2. Presentasjon av tjenestene s tilbud – punkter legges inn på www.helse-mr.no/barneblikk
Bup småbarnsteam for barn 0-6 år – se også egen presentasjon
 Fastlegen og barnevernstjenesten kan henvise
 Tar imot barn med nevrologiske skader, sammensatte utviklingsforstyrrelser, tristhet,
depresjon, angst, bekymringsfullt samspill, utilstrekkelig omsorg, traumer. sjelden henvist på
risikofaktorer som vold/rus/PH, liten kapasitet til henvisninger på risikofaktorer. Har få av de
minste barna.
 Utredning av barnets utvikling og fungering - Utviklingshistorie, observasjon, testing, innhente
informasjon fra barnehage og andre som kjenner barnet i tillegg til foreldre
 Kartlegging av samspill og tilknytning – samspillsobservasjoner, intervju
 Behandling – veiledning til foreldre og barnehage, f.eks. COS-P (legg inn info.link), Marte Meo
(legg inn info.link) etc. eller generell veiledning, samtaler/ terapi med barnet
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Gode erfaring med BUP-dager i kommunene

De vanligste samarbeidspartnerne:
 Barnehage
 PPT
 Barnevern
 Helsestasjon/kommunale familieveiledere
 Fastlegen er stort sett henviser

Krisesenteret Molde og omegn – se også egen presentasjon












Ingen henvisningskrav
Interkommunalt gratis tilbud til menn, kvinner og barn som er utsatt for vold eller trusler om
vold i nære relasjoner
Vold: fysisk, materiell, seksualisert, psykisk, latent, økonomisk, tvangsekteskap, omskjæring,
kjønnslemlestelse
Telefon- og samtaletilbud
Botilbud, midlertidig
Oppfølging i reetableringsfase
Krise- og traumestabiliserende tiltak – hjelp til å mestre hverdagen, miljøterapeutisk,
veiledningssamtaler, viktig stikkord er trygghet
Etablere håp for framtiden og motivere til å søke hjelp, etablere kontakt med hjelpeapparatet
Hjelp til å skaffe advokathjelp, dekker utgifter til første avtale med advokat
Melding til barneverntjenesten ved alvorlig bekymring, evt. NAV ved rus i graviditet, politiet ved
vold i graviditet, fastlegen ved psykiske vansker i graviditet
Vi deltar i et prosjekt i regi av Barne-ungdoms og familiedirektoratet. Prosjektet har som mål å
kunne tilby brukere med tilleggsproblematikk (rus, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelse)
samme Krisesentertilbud som øvrige innbyggere i våre eierkommuner.

Tiltak spesielt rettet mot barn 0-6 år:







Opplevd vold – krise og traumestabilisering
Gi trygghet, forutsigbarhet og hjelp til relasjonsbygging
Samtaler tilpasset alder (informasjon om blant annet hjemmesituasjonen, bekreftelse på
opplevelser, anerkjenne det barnet sier, jobbe med fordeling av skyld)
Legge til rette for lek
Kompensere for omsorg (foreldre ofte nok med egne vansker)
Etablere kontakt med aktuelle tjenester (barneverntjenesten, helsestasjon)

Viktigste samarbeidspartnere:









Barneverntjenesten
Helsestasjon/familieveileder
Barnehage
NAV
Rus, og psykisk helse, kommunalt
Politi
Advokat
Barnehuset
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3. Fremdriftsplanen, jf. mandatet
 Optimistisk, men greit med tidspress. Dette er en plan og kan justeres underveis.
 Oppstarten av det nye tilbudet avhenger av tilskuddsmidler til stillinger for utprøving og
tilpassing. Oppstart 1.januar 2018 virker urealistisk, men vi lar datoen stå inntil vi ser utviklingen
i løpet av høsten.
 Hver enkelt sjekker ut muligheter for å søke tilskuddsmidler til oppstarten, og gir Mette beskjed
om evt. tilskuddsordninger.
 Flere tjenester bør oppfordres til et spleiselag til faste stillinger i det nye tilbudet
 Teamet stiller seg positivt til å prøve ut stillinger fordelt mellom det nye tilbudet og andre
tjenester – kan være et framtidsrettet samarbeidstiltak
 Viktig å avklare målgruppen tidlig. Tilpasninger må påregnes i 3-5 år. Lokalt team bør bestå i
denne perioden, og nytt mandat utarbeides når tiltaket startes opp.
 Tove M. forespør «strategiske utviklingsgruppe oppvekst» om medlem til Barneblikk
styringsgruppen, og godkjenning av mandatet til lokalt team Molde.
 November/desember: Plan for det nye tilbudet legges fram for aktuelle lederforum – Strategisk
utviklingsgruppe oppvekst i Molde kommune, Rådmannens ledergruppe?, 8.desember i
Romsdal regionråd, Barneblikk styringsgruppe.
 Tone opplyser at kommunen arbeider med oversikt over tilbud, se også forløpet utarbeidet av
helseforetaket – obs! unngå dobbeltarbeid. Mette snakker med rådgiver Unni Arnestad fra
Fagavdelingen, HMR, om dette.
4. Barneblikk nettsiden www.helse-mr.no/barneblikk
 Nettsiden var et ønske fra kartleggingen om en felles portal der tjenestene presenteres.
 Innholdet vil kontinuerlig tilpasses tjenestene sine behov, og etter hvert rettes mot familiene.
Viktig med tilbakemelding om hvordan nettsiden kan bli et godt verktøy for hver enkelt.
 Tjenestetilbudet oppdateres etter behov, hyperkoblinger legges inn til opprinnelige nettsider
med mer informasjon.
 Fagstoff – teamene har ansvar for å sende inn forslag til aktuelt fagstoff, f.eks. Molde kommune
sin håndbok om Rusfri hverdag, brosjyrene fra Voksne for barn
 Nyhetsspalter som kommer
o personer med erfaringsroller i Barneblikk deler erfaringer de har fra hjelpeapparatet og
kommer med råd til forbedringer
o ca. månedlig vil et tiltak av særlig interesse presenteres – kom med forslag!
5. Barneblikk underveisrapport datert juli 2017
 Er et sammendrag av arbeidet i de lokale teamene, og koordinator sine vurderinger om
framtidig arbeid.
 Viktig at alle leser gjennom rapporten og gir Mette tilbakemelding om dette høres fornuftig ut.
6. Leger med barneblikk
Fylkesmannen i MR har innvilget 205.000 kroner til delprosjektet Leger med barneblikk kompetanseheving og samarbeid med fastleger i Møre og Romsdal. Ålesund kommune står som
søker. En kommunelege og en helsestasjonslege i Ulstein kommune er innleid til å gjennomføre
satsingen sammen med en brukerrepresentant.
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Møteplan for første del av høsten:
a. Onsdag 23.august kl. 12.00 – 14.30 - gjennomført
b. Mandag 11.september kl. 12.00 – 14.30
c. Onsdag 25.oktober kl. 12.00 – 14.30
Onsdag 11.september kl. 12.00 – 14.30
Møtested: nærmere beskjed kommer
Saker til neste
 Få bedre innblikk i tjenestene som er representert i lokalt team Molde, se
møte:
på samhandlingsrutiner mellom tjenestene - starte arbeid med forløp
 NAV informerer om tjenestene til våre målgrupper
 Diskutere målgruppe for det nye tilbudet, jf. Underveisrapporten juli 2017
Neste møte:

Forberedelse
til neste møte:

1. De som ikke har presentert, forbereder en presentasjon maks 10 minutter over
de viktigste tiltakene på sitt arbeidssted for:
- barn 0-6 år i familier med rus eller psykiske vansker
- vordende foreldre som har rus eller psykiske vansker
- foreldre som har rus eller psykiske vansker, og med barn 0-6 år.
2. Hvem er de viktigste samarbeidspartnerne for din tjeneste?
Bruk gjerne vedlagt foil! Send inn på forhånd til mette.grytten@helse-mr.no

Vedlegg:
Foil til utfylling av tjenestetilbud
Underveisrapport juli 2017
Presentasjon fra BUP småbarnsteam
Presentasjon fra Krisesenteret

Ref. Mette Grytten
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