
   

Referat fra Barneblikk prosessgruppe Ålesund 20.02.2019 

Tilstede fra Ålesund kommune: Bruker- og pårørenderepresentant Torill Skog og Turid Løvoll, 

fagkoordinator BB familieteam Nelly Snipsøyr, leder Line Melbye fra helsestasjonen, leder Venke 

Brandshaug fra barnevernstjenesten, veileder fra NAV rusgruppen Hilde Holberg Alnes  

Tilstede fra Helse Møre og Romsdal: medlos i BB familieteam fra Ålesund behandlingssenter Karine 

N. Aarsund, medlos i BB familieteam fra Ålesund behandlinssenter Stine Lahti, medlos i BB 

familieteam fra BUP Anne Sortevik, rådgiver Lærings-og mestringssenteret Jan Ole Bolsø, Barneblikk-

koordinator Mette Grytten 

Meldt avbud: virksomhetsleder Regina Steinberger fra psykisk helsetjeneste, psykolog Anne Marthe 

Husø fra Ressursbasen, Amathea psykiatrisk sykepleier Wenche Sande, rådgiver for 

barnehageområdet i Rådmannens stab Astrid Ous Larsen, sosionom Marit Pilskog fra Vegsund DPS, 

jordmor fra gyn/pol. Tone Eiksund. 

 

1. Gjennomgang av referat fra styringsgruppemøtet 7.februar 2019 

 

2. Nelly orienterte om status i Barneblikk familieteam Ålesund (BBF Ålesund) 

a) Oppstarten av BBF Ålesund: var viktig å få forståelse av oppdraget, målene og innhold i 

tilbudet, arbeidet med målgruppe-avgrensing, laget beskrivelse av BBF Ålesund, hvordan kan 

familiene komme i kontakt, hvordan skal det tverrprofesjonelle samarbeidet fungere m.m., 

se vedlagt skriv. 

b) Målgruppen pr.d.d.: gravide eller småbarnsfamilier som er berørt av rus eller psykiske 

vansker. Ved første kontakt skal familien vente et barn eller ha et barn under 1 år, de 

voksnes vansker skal ikke kreve tung/ omfattende oppfølging, se vedlagt skriv. Målgruppen 

kan bli utvidet etter hvert som man gjør erfaringer og ser omfanget av henvendelser. 

Bekymringer rundt familier skal som tidligere sendes til barnevernstjenesten. Dersom 

familien oppfyller kriteriene, kan BBF være en samarbeidspartner når barnevernsmelding er 

avklart. Barneblikk er et frivillig tilbud, og skal ikke være et pålagt tiltak etter 

barnevernsloven.  

c) Innholdet i tilbudet: familien vurderer selv hvilke behov de har, og oppfølgingen med BBF/ 

omfanget/ innholdet/ møtested tilpasses dette. Første samtale(r) benyttes til gjensidige 

avklaringer, familien får enten tilbud om kontakt med BBF videre eller får råd om andre 

tilbud. BBF sitt oppdrag er inndelt i 3 kategorier: 

1. BBF gir støtte til familien (som helhet, og evt. til enkeltfamiliemedlemmer) 

2. BBF er los-tjeneste, følge til eller hjelp til å kontakte andre tilbud, hjelp i samarbeidet 

med andre, holde oversikt over familiens oppfølging 

3. BBF er drøftingspartner for samarbeidende tjenester, for å avklare om en familie er 

innenfor målgruppen eller råd/drøfting om familier utenfor målgruppen.   

Sammen med familiene kartlegges livsområder der familien har god mestring og hvilke 

livsområder som er utfordrende (ved bruk av Funksjonssirkelen), og vurdere om 

mestringsstrategier kan overføres til de utfordrende områdene. 



   

d) Kontaktinformasjon: los og fagkoordinator Nelly har jobbtelefon for mottak av henvendelser. 

Familien selv eller deres kontaktperson kan ringe eller sende sms. Svar tilstrebes senest 

dagen etter.  

e) Henvendelser siden desember: 20 familier der 15 familier er innenfor målgruppen, både 

ufødte barn, barn under 1 år, søsken, noen enslige forsørgere, flere fedre, noen 

besteforeldre. Jevnt fordelt mellom rus- og psykisk helse vansker. Helsestasjonene har 

rekruttert flest, noen fra psykisk helsetjeneste og noen familier har tatt kontakt selv. 

f) Åpningstid: hverdager 08.00 – 15.30. Tirsdager 12.00 - 20.00. Nelly har møtetid på alle 

helsestasjonene i Ålesund, ca. 3 timer hver uke, og telefonen besvares når hun ikke er i 

konsultasjoner. 

g) Lokaliteter: BBF holder til i lokalene til Ressursbasen; kontor, og familiekrok på felles 

møterom. Vurdere eget lokale etter hvert. 

h) Markedsføring: møtetiden på helsestasjonen bidrar til mange saksdrøftinger, både 

jordmødre og helsesøstrene har diskutert familier som bekymrer. Orientert om BBF på 

samling for barneansvarlige fra Ålesund kommune. Plan om å orientere fastleger og 

Voksenpsykiatrisk (VOP). Pga. omfang av henvendelser har vi vært tilbakeholden med 

markedsføringen til nå.  

Brosjyre utarbeides og Barneblikk-nettsiden tilpasses familier som er i målgruppen. 

i) Journalføring skjer i helsestasjonens system. Foreldrene får eget område i barnets journal. 

j) Tverrprofesjonelt samarbeid: losen (100% stilling) har kontakt med alle familiene, og holder 

kontinuiteten. Medlosene fra TSB (25% stilling) og BUP(25% stilling) deltar i teammøtene/ 

saksdrøftingene, de har ulike oppdrag/perspektiver i drøftingene, noen skal bidra med 

barneperspektivet andre med voksenperspektivet. I tillegg benytter medlosene sin 

spisskompetanse i konkrete familier (f.eks. rus i familiesystemet og samtale med barna, 

observasjon og råd om samspill mellom foreldre og barn), mens losen følger opp i etterkant. 

Samarbeidet kan gi flere ringvirkninger, f.eks. påvirke både samarbeidspartnere, kollegaer og 

familiene til større forståelse av hvordan vansker påvirker familiemedlemmer og hvordan 

familien fungerer sammen. 

 

3. Samarbeid mellom BBF Ålesund og andre tjenester 

a) Hva ønsker du/din tjeneste å få av BBF? 

b) Hva kan du/din tjeneste bidra med til BBF? 

Vedlagte oppsummering viser innspill fra prosessgruppen.  

Hvert medlem tar dette opp i egen tjeneste: Hvordan kan vi bidra for å sikre gode forløp for 

familien og hvordan hindre «propper» i systemet? 

 
Alle tjenester skal ha «barneblikk»! Barneblikk familieteam Ålesund er kommunens og 
helseforetakets tilbud, tilbudet er alle tjenestene sitt bidrag. 

 

 

4. Revidering av felles plattform for tjenestetilbudet til Barneblikk målgruppen 



   

Barneblikk nettsiden (www.helse-mr.no/barneblikk) har eget område der alle tjenestene er 

presentert med sine tilbud. Denne bør forenkles. ALLE i prosessgruppen reviderer innholdet for 

sin tjeneste i forhold til følgende punkter: 

a) Hvem er målgruppen? 

b) Opplys om hjelpen dere gir er: forebygging, utredning eller behandling 

c) Beskriv hjelpen dere gir i maks 4 setninger (link vil føre til deres egen nettside med mer 

informasjon) 

d) Opplys om evt. egenandel og krav om henvisning og hvem som kan henvise 

Fyll ut vedlagte skjema og returner til Mette: mette.grytten@helse-mr.no  

Beskrivelsen av tjenestetilbudene er et resultat fra kartleggingen i 2017. Det er viktig at denne er 

oppdatert, og at du informerer om denne oversikten til kollegaer. 

5. Barneblikk i NYE ÅLESUND 

Det er viktig at Barneblikk blir vurdert inn i planene for Nye Ålesund. Etter 2020 vil nedslagsfeltet 

for Barneblikk bli utvidet, og ressurser må tilføres. 

Mette drøfter videre prosess med Lisbeth Slyngstad som sitter i Barneblikk styringsgruppen. 

 

6. Kompetanseheving:  

a) bør helsestasjonen og andre tjenester benytte Funksjonssirkelen? vurdere nytt kurs i 

Funksjonssirkelen 

b) kurs/korte intervensjoner om familieperspektiv og samtaler med barn/foreldre m.m. 

 

7. Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund er evaluert og gir gode innspill til andre Barneblikk 

lokasjoner. Link til rapporten ligger vedlagt. 

Neste møte er tirsdag 9.april kl. 09.30 – 12.00. Møterom 305/6 i 3.etasje ved BUP Ålesund.  

Ref. Mette Grytten 

 

Vedlegg: 

 Beskrivelse av Barneblikk familieteam Ålesund 

 Rapport Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund 

 Skjema for tjeneste-beskrivelse (til nettsiden) 

 Samhandling - oppsummering av forventninger og samarbeid 

 

Kopi til: 

 Rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad 

 Avdelingsleder for Ressursbasen Sylvia Waage 

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

