Referat fra møte med lokalt team Molde 22.06.2017
Tilstede:
Fra Molde kommune: helsestasjon virksomhetsleder Tove Martinsen, SLT-koordinator og
rådgiver i rådmannens stab Tone Haukebø Silseth, PPT virkshetsleder Gro Bjørnstadjordet
Ericson, ressurstjenesten psykolog Ragnhild Ese, virksomhetsleder barnevernstjenesten Yngve
Brakstad Cappelen.Fra Helse Møre og Romsdal: fødselsehjelp og kvinnesykdommer
seksjonsleder Rigmor Sviggum, BUP småbarnsteam psykologspesialist Anne Meisal Nerbø,
Molde behandlingssenter rådgiver Siv Kvamme, psykisk helsevern barneansvarlig Helene
Botterli. Bruker- og pårørenderepresentanter: Tove Jorun Finnøy og Ina Killingrød Greve.
Koordinator Mette Grytten. Meldt avbud: Krisesenteret leder Ingrid Horsgård,
kommuneoverlege Cato Innerdal.
Saker:
1. Kort presentasjon av Barneblikk-satsingen og kartleggingen i Molde av arbeidet med gravide og
småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker - utfordringene og løsningsforslagene
fra kafedialogen 4.mai.
Litt om bakgrunnen: Helse- og omsorgsdepartementet har gitt alle foretak oppdrag om å etablere
lavterskeltilbud til gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker.
Foretakene har stort nedslagsfelt og blir dermed pålagt et tettere samarbeid med kommunene. En
tverrfaglig gruppe fra kommuner og foretak har i forarbeidet avgjort at tilbudet i Møre og Romsdal
skal ha sterk forankring i kommunen. Det er urealistisk at alle kommuner skal ha et tilbud i denne
skalaen. Vertskommunene til de 4 sykehusene i Møre og Romsdal ble derfor invitert som piloter. Se
også vedlagt presentasjon for spesifisering av målgruppe og detaljer om tiltaket. Etter hvert må det
vurderes et interkommunalt samarbeid med omliggende kommuner.
2. Lokalt team Molde – har tverrfaglig representasjon fra Molde kommune, Molde sykehus og
erfaringsrepresentanter. Teamet skal bidra i utviklingen av det konkrete (lavterskel)tiltaket i Molde.
Tiltaket etableres først i Molde, senere vurdering om det skal etableres lignende tiltak i
nabokommuner eller det blir et interkommunalt samarbeidstiltak.
3. Lokalt team Molde ble konstituert med innkalte tjenester. Det vil være mulighet for å
hospitere/delta i de andre lokale teamene i Møre og Romsdal. Barnevernsproffene og andre blir
invitert til møtene eller bedt om uttale ved behov. Hva med NAV?

4. Mandat for lokalt team Molde skal utarbeides og legges fram for aktuell ledergruppe i Molde
kommune. Utkast til mandat ble gjennomgått og justert. Nytt utkast ligger vedlagt. Dette legges
fram for «Strategisk utviklingsgruppe oppvekst» for godkjenning til høsten, se vedlegg.
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Diskusjoner om tiltaket:
 Hvilken målgruppe skal tiltaket rettes mot? Familier med moderate utfordringer, hva når man
ikke vet omfanget og den egentlige årsaken? Hva gjøres når risikofaktorer er kjent, mens
symptomer ikke er synlige? Husk at det kan være mange pårørende i en familie som også er
målgruppen til tiltaket.
 Kan vi kombinere med andre typer tiltak, f.eks. «Foreldre for første gang»?
 Husk barnet i dette arbeidet! Det er ikke viktig om foreldrene har diagnoser eller ikke, det
viktige er hvordan tilstanden påvirker hverdagen og barnets situasjon.
 Viktig med gode samarbeidsrutiner, god kompetanseoverføring i det å arbeide sammen. Er det
aktuelt med kombinerte stillinger (ml foretak og kommune)? Viktig med 3-veis dialog (brukerne,
kommunen og helseforetaket).
 Møteplasser på tvers av tjenester og nivå gir større trygghet i samarbeidet.
 Viktig at tiltaket blir et trygt og tillitsfullt sted for familiene, ansattes personlighet viktig, god og
ærlig informasjon skal gis familiene, noen å snakke med (samtale-guru), normalisere og likevel få
snakke med noen som har kompetanse på hvordan problematikken påvirker barna og familien.
Ansatte må tørre å spørre!
 Familiene prøver å skjule, tenker at problemene er små, er alene med tankene, viktig at
tjenestene tar det på alvor når noe blir kjent.
 Møtested for foreldre og barna, gruppetilbud, uformelt tilbud?
 Bistå med koordinering for familien, en los i systemet.
 Tilby veiledning til kollegaer og samarbeidspartnere.
 Nødvendig med interkommunalt samarbeid?
 Hvordan inkludere barnehagen i arbeidet? Det er flere hundre barnehager i Møre og Romsdal.
De har hatt egen satsing med utarbeidelse av handlingsveileder for å fange opp rus i familien.
5. Møteplan for første del av høsten:
a. Onsdag 23.august kl. 12.00 – 14.30
b. Mandag 11.september kl. 12.00 – 14.30
c. Onsdag 25.oktober kl. 12.00 – 14.30
Onsdag 23.august kl. 12.00 – 14.30
Møtested: nærmere beskjed kommer
Saker til neste
 Få bedre innblikk i tjenestene som er representert i lokalt team Ålesund, se
møte:
på samhandlingsrutiner mellom tjenestene - starte arbeid med forløp
 NAV informerer om tjenestene til våre målgrupper
Neste møte:

Forberedelse
til neste møte:

1. Hver enkelt 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
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Vedlegg:
Presentasjon av Barneblikk med kartleggingsresultater
Oversikt over deltakere i lokalt team Molde
Utkast til mandat for lokalt team Molde
Foil til utfylling av tjeneste

Ref. Mette Grytten
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