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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 28.02.2018 
 
Tilstede: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, kommunalsjef i Kristiansund Christine Reitan, rådgiver i 

Molde kommune Tone Silseth, rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad, stabssjef Psykisk helse og 

rus Ole Lorvik, klinikksjef kvinner, barn og unge Henrik Erdal, sjef for samhandlingsseksjonen Britt 

Valderhaug Tyrholm, rådgiver Fylkesmannen Anne Mette Nerbøberg, avdelingssjef for Psykisk helse 

barn og unge Manuela Strauss og koordinator Barneblikk Mette Grytten.  

Inviterte gjester: rådgiver samhandling Jan Ole Bolsø.  

Meldte avbud: brukerutvalget HMR Ann Helene Skare,  

Saksliste:  

1. Presentasjonsrunde – styringsgruppen er nå komplett med representanter fra de tre pilot-
kommunene. Velkommen til kommunalsjef Christine Reitan fra Kristiansund kommune, rådgiver 
psykisk helse Lisbeth Slyngstad fra Ålesund kommune og rådgiver oppvekst Tone Silseth fra Molde 
kommune. De to siste har deltatt i Barneblikk prosessgruppene i sine byer.  
Styringsgruppen presenteres på Barneblikk nettsiden. Hver representant skriver 4-5 linjer om seg 
selv og sitt fokus for Barneblikk-satsingen. Sendes til Mette i løpet av 1 uke sammen med profilbilde. 

 
2. Referat fra sist møte og møteplan – ingen kommentarer. Det minnes om erfaringssamling 25.mai 

der styringsgruppen presenteres og deltar i gruppearbeid. Manuela, Anne Mette og Britt er 
forhindret fra å delta. 
 

3. Handlingsplanen – er justert. Kommentarer:  
a) Homestart er utsatt i Kristiansund inntil frivillighetssentralen er bedre etablert. Frelsesarmeen 
presenterer Homestart i Molde 23.mars.  
b) Leger med barneblikk er gjennomført på Søre Sunnmøre og anbefalt videreført. Bør forankres hos 
kommuneoverlegene og praksiskonsulentene for videreføring etter endt prosjektperiode. Det ble 
brukt ca. 100.000,- av 200.000 fra innovasjonstilskudd i 2017. Det anbefales at restmidler benyttes 
til en ny runde med fastlegene på Søre Sunnmøre og veiledning til evt. nye satsinger i fylket. I 2017 
gjorde man viktige erfaringer som Ålesund kommune ønsker å prøve ut sin bykommune, søker nye 
midler. Kristiansund og Molde kommune avventer inntil videre. 
c) Det ble ikke tid til å diskutere Barneblikk-nettsiden, men det anbefales at denne knyttes til 
kommunens nettside. Web-ansvarlig i kommunen kan kontakte Jan Ole Bolsø for Barneblikk-
illustrasjoner. 
d) Forankringen forventes ivaretatt gjennom representantene i styringsgruppen og gjennom den 
tverrfaglige deltakelse i prosessgruppene. Sunnmøre regionråd og ROR er orientert. Mette avtaler  
taletid med Orkide. Neste steg blir å forankre Barneblikk på politisk nivå. 
 

4. Søknad om tilskudd til oppstart av familieteam –  
a) Ålesund kommune søker tilskudd via Kommunalt Rusarbeid hos Fylkesmannen til 150 % stilling: 

100 kommunal + 25 % BUP + 25 % TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) 
b) Molde kommune søker innovasjonstilskudd via Fylkesmannen til 125 % stilling: 100 % 

helsestasjon + 25 % TSB. I tillegg stiller Ressurstjenesten (kommunal rus/psykisk helsetjeneste) 
med 50 % stilling og BUP med 25 % stilling av egne ressurser i 2018. Barnevernstjenesten stiller 
med veiledningsressurs ved behov. 

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


 

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 
 

 

c) Kristiansund kommune har i etterkant av møtet kommet fram til at deres forslag trenger mer 
bearbeiding og avventer søknad om tilskudd. 
 

5. Forskning med Barneblikk – Saksframlegg av Jan Ole Bolsø 
Konklusjon: Barneblikk inngår intensjonsavtale om veiledning og koordinering med Høgskulen i 
Volda og Høgskolen i Molde. Avtalen undertegnes av budsjettansvarlig klinikk for Barneblikk – 
klinikk kvinner, barn og unge.  
Avtalen vil gi rom for flere samarbeidspartnere om f.eks. 1. dokumentasjoner – praktisk 
gjennomføring av prosessgruppene og familieteamene 2. følgeevaluering 3. phd. 
Forskningsprosjekter avtales enkeltvis med egne budsjettoversikter. Det er anbefalt å holde 
søkerkonferanse til høsten for avklaring av fokusområder. Søkerkonferanse avtales på neste 
styringsgruppemøte. Ellers viktig å benytte resultater fra tidligere forskningsprosjekt. 
 

6. Budsjett – et ble ikke tid til diskusjoner vedrørende utsendt budsjettet. Barneblikkmidler for 2018 er 
1.449.000 kroner, inkludert lønn, kontor, bil, reiser og andre driftsutgifter. 
 

7. Ansvarsområder i Barneblikk – konklusjoner: 
a) Styringsgruppeleder velges på møtet i april. 
b) Innleie av skribent til nyhetssaker fra Info-studenter, kostnad inntil 30.000 i 2018 – godkjent. 
 

8. Andre diskusjoner:  
a) Innhold i styringsgruppemøtene – Barneblikk har en kompleks organisering med flere pågående 

prosesser. Styringsgruppen ønsker de overordnede linjene, og noe innblikk for å få oversikt.  
b) Barneblikk må være tydelig på ansvarsfordelingen mellom kommune, spesialisthelsetjeneste, 

frivillige m.m. 
 

 
9. Møteplan for 2018 – Mette sender innkalling via outlook 

 Torsdag 26.april kl. 09.00 – 11.30 

 Fredag 25.mai - Erfaringssamling i Molde  – link til påmelding:  

https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Barneblikk/Program%20erf.samling%2025.05.2018.pdf  

 Fredag tirsdag 15.juni kl. 09.30 – 12.00 

 
 
Ref.  
koordinator Mette Grytten 
 
 

Kopi til: 

 Fagdirektør Jo Åsmund Lund 

http://www.helse-mr.no/
mailto:postmottak@helse-mr.no
https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Barneblikk/Program%20erf.samling%2025.05.2018.pdf

