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Referat fra møte med lokalt team Molde 11.09.2017 

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, 

barnevernstjenesten virksomhetsleder Yngve Brakstad Cappelen. Fra Helse Møre og Romsdal: 

BUP småbarnsteam psykologspesialist Anne Meisal Nerbø, Molde behandlingssenter rådgiver 

Siv Kvamme, DPS Molde fagkonsulent Helene Botterli. Bruker- og pårørenderepresentanter: 

Tove Jorun Finnøy. Koordinator Mette Grytten. Meldt avbud: bruker- og 

pårørenderepresentant Ina Killingrød Greve, PPT virkshetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericson, 

avdeling fødselshjelp og kvinnesykdommer seksjonsleder Rigmor Sviggum. 

Saker: 

1. Søke tilskudd til oppstart av familieteam 

Det er avgjort at Molde kommune søker om tilskuddsmidler via ordningen kommunalt rusarbeid til 

100% stilling for oppstart av familieteam. Stillingen er i utgangspunktet tenkt fordelt på helsestasjon, 

barnevern og psykisk helse/rus. Viktig med tverrfaglig kompetanse for å bistå familiene på et tidligst 

mulig stadium. 

 
2. Involvere barnehagene og NAV i lokalt team 

Det er et ønske om å involvere rådgiver for barnehagene i teamet og NAV. Mette kontakter Gro Toft 
Ødegaard og leder for NAV Anne Jorunn Vagen. 
 

 

3. Presentasjon av tjenestenes tilbud – punkter legges inn på www.helse-mr.no/barneblikk  

DPS Molde – se også egen presentasjon 

 
 Pasientens barn skal registreres for å bli kjent med barnas situasjon – via Barnearket 

 Omsorgssituasjonen for barna drøftes som en del av kartleggingen av pasienten. Gjerne 

fortløpende gjennom behandlingsforløpet 

 Barn kan få tilbud om egne samtaler eller å bli med i en time sammen med forelderen 

 Vi har lekekasse på venterommet og eget samtalerom egnet for barn 

 Barneansvarlig gir nyansatte informasjon og tilbyr å kunne bli med på barnesamtaler ved behov 

Det er utarbeidet både nasjonale og lokale prosedyrer for arbeid med barn som pårørende: 

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/barn-som-parorende-1-overordnet-

prosedyre 

De viktigste samarbeidspartnerne: 
• Hjemkommunen 
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• Fastlege 

• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

• Barnevernet 

Fastlegetjenesten 
 Lav terskel for kontakt 

 Kontakt med hele familier over tid 

 "Helhetsblikk" på pasienten og familie 

 Tillit og taushetsplikt 

 Brei kontaktflate til andre tjenester 

 Henvisningsrett 
 

Viktigste samarbeidspartnere  

 Spesialisthelsetjenesten 

 Kommunale rus/psykiatritjeneste 

 Helsesøster/jordmor 

 Barnevern  

 
Ressurstjenesten – enhet for psykisk helse og rus 
Organiseringen av enheten er fortsatt i prosjektfase.  
Har oppfølging på de mest belastede brukerne. Kartlegger barna til brukerne, men er lite i 
kontakt med barna.  

 Forebygging og tidlig innsats 

o Rask psykisk helsehjelp 

o Oppfølging ungdom opp til 25 år 

o Forebyggende tiltak 

o Pårørende veiledning 

o Ungdomskontrakt 

o Andre kurs 

 Koordinering og behandling 

o Individuell oppfølging 

o LAR 

o Koordinator for individuell plan 

o Rusmiddeltesting 

o Åpen rådgiving 

o Nærbehandling 

o Ettervern 

o Halvveishuset 

o Værestedet 

o Henvisning til rusbehandling 

o Tvang 

o Fatter vedtak etter HOL 

o IMR 

 Oppfølging 

o Individuell oppfølging 

o Medikament utlevering 

o Indigo 
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o Oppfølging i hjemmet 

o Tirsdagsrunden 

o IMR 

 Arbeid og aktivitet 

o AFT  

o JobbStart 

o Make Produksjon 

o Rosestua Kafe 

o Aktivitetshus 

o PRIM 

o EXIT praksis 

o Interne praksisplasser 

 Botiltak 

o Glomstua bofellesskap 

o Tollero samlokaliserte boliger 

o Nytt botiltak 

o Individuell oppfølging 

o Medikament utlevering 

o Oppfølging i hjemmet 

o IMR 

Viktigste samarbeidspartnere: 
 Samarbeider bredt – alt etter behovet. Har også samarbeidsforum. 

 Helsestasjon om forebygging og tidlig innsats – prosjekt om kompetanseheving for skole, ppt. 

Ønsker å starte gruppetilbud for skolebarn. 

Helsestasjonen 
 Forebyggende helsefremmende hjelpetjeneste, fremme normalutvikling. 

 Følger fast helsestasjonsprogram, ellers oppfølging ved behov  

 Gravide kan velge fastlege eller jordmor, 80 % går til jordmor, noen velger begge, 5 faste 

svangerskapskontroller, ekstra ved behov. Hjemmebesøk, spesielt til utsatte grupper f.eks. 

flyktningkvinner  

 Jordmor tilgjengelig på telefon og sms 

 Rådgivning til foreldre, standard spørsmål om rus og psykiske helse ved visse kontroller, men lite 

avdekkes. Benytter ikke TWEAK eller EPDS. 

 COS (Cirkle of security) – alle på helsestasjonen er utdannet 

 NBO (newborn behavior observation) – tilknytningsmetode, kompetanse å formidle «barnet i 

fokus», 0-3 mnd 

 Familieveileder 0-3 år og PMTO, 4-12 år 

Viktigste samarbeidspartnere 
 Barnehage  

 Barnevern 

 Fastlegen 

 BUP småbarnsteam 
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Barnevernstjenesten 
Yngve sender oversikt over tiltakene under hver kategori. 

 Hjelpetiltak 

 Kompenserende tiltak 

 Kontrolltiltak (fra 2016 lov med hjelpetiltak som tvangsvedtak, via Fylkesnemda)  

o Rustesting 

o (u)meldte hjemmebesøk 

o Omsorgsplassering utenfor hjemmet  

o M.m. 

Viktigste samarbeidspartnere 
 Barnet 

 Foreldrene og øvrig familie 

 Helsestasjonen 

 Barnehage/ Skole 

 BUP 

 Psykiatrisk voksentjeneste 

 BUFetat  

 Senter for foreldre og barn, barn 0-6 år, døgninstitusjon, bistå med å sette foreldrene i stand til 

å ta vare på barna, vurderer omsorgsevnen/utredning. Evt. Aglo familiesenter i Stjørdal – 

omfatter også eldre barn/søsken. 

Molde behandlingssenter 

 Døgnbehandling inntil 6 mnd. 

 Poliklinikk, dagbehandling, individuell poliklinisk behandling, etterverns gruppe, 

Legemiddelassistert behandling (LAR), pårørende (som pårørende av innskrevne pasienter, samt 

pårørende med selvstendig behandlingsrett), rusmestringsenhet ved Hustad Fengsel 

 Barneansvarlige med ansvar for å tilrettelegge for barn som pårørende 

 Døgntiltak  

o Utsending av skriftlig informasjon til pårørende 

o Kartlegging av familiesituasjon og barn (barnearket) 

o Tiltak iverksettes i hht overnevnte kartlegging 

o Parbehandling 

o Gravide 

o Foreldregrupper (psykoedukasjon knyttet til foreldrerollen) 

o Pårørendehelger/seminar 

o Familiesamtaler 

o Barnesamtaler 

o Nettverksmøter 

o Melding til barnevernet ved bekymring 

 Poliklinikk 

o Temakvelder åpne for alle 

o Utsending av skriftlig info til pårørende 

o Familiesamtaler 

o Barnesamtaler 
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o Behandling av pårørende med selvstendig behandlingsrett 

o Kartlegging av familiesituasjon og barn (barnearket) 

o Tiltak iverksettes i hht overnevnte 

o Melding til barnevernet ved bekymring 

Viktigste samarbeidspartnere 
• Barnevern 
• Helsestasjon 
• PPT 
• Fastlege 

Mer sporadisk: 
• Fødeavdeling 
• BUP 
• Familievernkontor 
• Krisesenter 

 
4. Diskusjon om målgruppe for familieteamet i Molde 

Innspill i brainstorming om målgruppen:  
 

 «Sårbare» grupper/ grupper i risiko/ - 

gravide og familier: 

 Unge, førstegangsfødende 

 Utlendinger og tilflyttere 

 Lite nettverk 

 Økonomiske utfordringer 

 Arbeidsledig  

 Risiko for «arvelig» belastning 

 Barn av barnevernsbarn  

 Opplevelse av å ikke mestre 

 Tidlig innsats 

 (vært i) behandling/poliklinikk 

 Høyt alkoholforbruk i arbeidslivet 

 Gjentatte rusepisoder 

 Før alvorlig bekymring/før tiltak fra 

barnevernet 

 Sykdom i familien/pårørenderoller 

 Kjørt i rusa tilstand 

 Kronisk syke 

 Har ikke innsikt i egne problemer eller 

hvordan de påvirker barna 

 Skjuler problemene 

 Husk PAPPAENE! 

 
 
Aktuelle beskyttelsestiltak 

 Hjelp til mestring 

 Tematisere følelser/mestring/livskvalitet 

 Opplæring/veiledning/opplysning til familien 

 Hva er viktig for DEG? 

 Motivasjonsarbeid 

Arbeidsgruppe bestående av Tove fra helsestasjonen, Yngve fra barnevernstjenesten, Jannie fra 
Ressurstjenesten og Mette utformer forslag til målgrupper for familieteamet (ut ifra 
innspillene), konkrete tiltak som skal tilbys, hvilken kompetanse ansatte skal inneha, åpningstid, 
hvordan brukermedvirkning skal ivaretas, verdigrunnlag, fysisk plassering, kontor og annet 
utstyr, journalføring, markedsføring av tiltaket. Arbeidsgruppen møtes på helsestasjonen 
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tirsdag 26.september kl. 12.00 – 14.00 og mandag 9.oktober kl. 14.15 – 16.00. Forslaget skal 
legges fram på neste møte i lokalt team Molde 27.oktober. 
 
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 - gjennomført 

c. Onsdag 27.oktober kl. 12.00 – 14.30 (OBS! ny dato) 

d. Torsdag 30.november kl. 12.00 – 14.30 

Neste møte: Onsdag 27.oktober kl. 12.00 – 14.30 
Møtested: Krisesenteret 

Saker til neste 
møte: 

 NAV informerer om tjenestene til våre målgrupper 

 Forslag til familieteamet legges fra av arbeidsgruppen 

 Vurdering av forslaget  

I løpet av uke 
37: 
 

Alle sjekker tekst for sin tjeneste på www.helse-mr.no/barneblikk og sender 
oppdateringer til Mette – innen 20.september. Husk å gi en kort forklaring av 
forkortelser, metoder og tiltak  
 
Viktig at alle leser gjennom Barneblikk underveisrapport 2017 og gir Mette 
tilbakemelding innen 20.september om den kan fungere som utgangspunkt 
for det videre arbeidet. 
 

 

Vedlegg: 

Underveisrapport juli 2017 

Presentasjon fra DPS Molde 

Presentasjon fra Molde behandlingssenter 

Presentasjon fra Ressurstjenesten 

Presentasjon fra fastlegetjenesten 

 

Ref. Mette Grytten 

http://www.helse-mr.no/
mailto:postmottak@helse-mr.no
http://www.helse-mr.no/barneblikk

