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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 25.09.2017 
 
Tilstede: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, avdelingssjef 

PHBU Manuela Strauss, seksjonssjef stab PH og rus Ole Lorvik, klinikksjef kvinner, barn og unge Henrik 

Erdal, rådgiver Fylkesmannen Anne Mette Nerbøberg og koordinator Barneblikk Mette Grytten. Meldte 

avbud: sjef for samhandlingsseksjonen Britt Valderhaug Tyrholm. 

Saksliste:  

1. Velkommen til Ann Helene Skare som er oppnevnt av brukerutvalget til å delta i Barneblikk 
styringsgruppen. 
 

2. Status fra de lokale teamene og arbeidsprosessene 
Det minnes om at referat fra møtene, oversikt over deltakere og møteplan finnes på Barneblikk-
nettsiden, www.helse-mr.no/barnblikk .  
Ålesund: teamet er etablert med 12 tjenester representert og en bruker/pårørenderepresentant. Til 
nå er det arbeidet med å lage oversikt over tjenestetilbudet. Kommunalsjef i Ålesund kommune 
vurderer representant til styringsgruppen. 
Molde: teamet er etablert med 12 tjenester representert og to bruker/pårørenderepresentanter. Til 
nå er det arbeidet med å lage oversikt over tjenestetilbudet. I tillegg arbeider 4 stk fra teamet med å 
konkretisere målgruppen og organisering for familieteamet. SLT-koordinator har ansvar for å avklare 
representant til styringsgruppen. 
Kristiansund: oppstartsmøte ble avholdt 21.september med 7 tjenester representert. Flere tjenester 
blir invitert inn til teamet. Møteplan for høsten er avtalt. 
Volda: kommunen har ikke respondert på henvendelser fra Barneblikk. Styringsgruppen konkluderer 
med at Mette sender en siste forespørsel. Ulstein kommune er i gang med å etablere tverrfaglig 
helsestasjon og det vil være naturlig å invitere Ulstein kommune til deltakelse i Barneblikk. 
Kvalitetsteamet: det er ikke behov for dette teamet på nåværende tidspunkt, det kan være aktuelt 
å vurdere når familieteamene er opprettet. Inntil videre vil man prøve å benytte eksisterende forum 
for å ivareta fylkes-perspektivet. Det kan også være aktuelt å invitere personer fra de lokale 
teamene for å orientere styringsgruppen.  
Kommentar: Styringsgruppen ønsker en annen betegnelse på de lokale teamene. Det er vanskelig å 
holde oversikt over de ulike teamene og misforståelser kan oppstå. Mette vurderer ny betegnelse. 

3. Leger med barneblikk 
Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol, helsestasjonslege Birgitte Øvrelid og brukerrepresentant 
Emthe Vollstad O’Neill er innleid til å gjennomføre Leger med barneblikk. De er i gang med å avtale 
tidspunkt for møter med fastlegene i Ålesund og på Søre Sunnmøre. Ved ledig kapasitet besøker de 
legemøter nordover i fylket også. Søkerkommunen Ålesund anbefaler at innovasjonsmidlene fra 
Fylkesmannen overføres til Ulstein kommune. Fylkesmannen ved Anne Mette Nerbøberg har 
godkjent dette. 

Web-redaktør opplyser: Artikkel på Barneblikk-nettsiden om Leger med barneblikk har fått stor 
interesse, høyt antall klikk og delinger, og forespørsler fra lokalavis og NRK Møre og Romsdal. 

4. Barneblikk – nettsiden 
Det er nedlagt et stort arbeid med nettsiden. Nettsiden vil være et verktøy som er i kontinuerlig 
utvikling etter tjenestenes behov. De lokale teamene har bidratt med tekst til fanen om 

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


 

Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00 
               Ålesund:                   70 10 50 00 
               Volda:                       70 05 82 00 

   Postadr:  Postboks 1600 
 6026 Ålesund 
   Internett: www.helse-mr.no 
   E-post:    postmottak@helse-mr.no  

 
   Org.nr: 997005562 
 

 

tjenestetilbudet. Web-ansvarlige i Klinikk for kvinner barn og unge og klinikk for psykiske helse og 
rus har fått oppdraget med å knytte den til klinikksiden. 
 

5. Økonomisk status 
Det er god balanse i regnskapet.  
 

6. Evaluering i samarbeid med RKBU (regionalt kunnskapssenter for barn og unge) 
Det er ønskelig å dokumentere arbeidet i Barneblikk, men behov for å diskutere hvordan dette kan 
gjøres. Manuela følger opp dette med RKBU. 
 

7. Orientere regionrådene i Møre og Romsdal  
Ole og Mette orienterer Sunnmøre regionråd om arbeidet med Barneblikk fredag 17.november, og 
ROR fredag 8.desember. 
 

8. Utviklingsplanen for HMR  
Barneblikk er et av områdene som skal representere samhandling om barn og unge i 
utviklingsplanen til HMR - 2022. Lena Waage har etterspurt et sammendrag om de viktigste 
anbefalingene, ca. 1 side. Ole og Mette ser på dette. 
 

9. Hospiteringer 
Fredag 29.september drar 6 stk fra Barneblikk til Bergen for å besøke Familieambulatoriet og 
forsterket helsestasjon. 
Mandag 2.oktober kommer foretakskoordinator ved Oslo Universitetssykehus og Sørlandet sykehus 
til Ålesund for å høre om Barneblikk. Deler av dagen blir det erfaringsutveksling og 13 stk. fra 
Barneblikk deltar.  
 

10. Barn som pårørende styringsgruppe 

På oppfordring fra barnekoordinator Anne Hollingen har Barneblikk-styringsgruppen 

diskutert opprettelse av styringsgruppe for arbeidet med barn som pårørende (BSP).  

Arbeidet med barn som pårørende har vært en lovpålagt oppgave siden 2010, men det er 

fortsatt ikke godt nok ivaretatt i HMR. Det er stor utskifting av barneansvarlige som igjen 

bidrar til liten kontinuitet i arbeidet. Ressursgruppen til BSP mener det er behov for bedre 

lederforankring av arbeidet. 

 

Barneblikk-styringsgruppen konkluderte med at styringsgruppe bør opprettes og at arbeidet 

forankres på klinikkleder-nivå i HMR. Følgende representanter ble anbefalt: 

 

Klinikk Hvem 

Fagavdelingen Fagdirektør 

Klinikk for kvinner barn og unge Klinikksjef    

Klinikk for medisin og rehabilitering Klinikksjef   

Klinikk for psykisk helse og rus Klinikksjef   

Klinikk for akuttbehandling  Klinikksjef   

Klinikk for kirurgi Klinikksjef   

Brukerrepresentant    

HMR Barnekoordinator    
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Kopi: til barnekoordinator Anne Hollingen og fagdirektør Jo Åsmund Lund 
 
Vedlegg: 

- Artikkel om Leger med barneblikk:  
https://helse-mr.no/barneblikk/leger-med-barneblikk-startar-arbeidet  

- Barneblikk-rapport 2017 
- Sammendrag Barneblikk-rapport 2017 
- Forespørsel om styringsgruppe 

 
 
Ref.  
koordinator Mette Grytten 
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