Referat fra møte med Barneblikk Kristiansund 12.02.2019
Tilstede:
Fra Kristiansund kommune: fagkoordinator tverrfaglig helsestasjon Hilde Rakstang, forebyggende
koordinator PHBF barnevern Trude Jonassen, barneansvarlig ved Nordmøre Krisesenter Anita
Borlaug, avdelingsleder Forebyggende helsetjenester barn og familie Hanne Stenseth,
helsestasjonslege Eigil Sandvik, fagkoordinator psykisk helse barn og familie Are Olsen,
avdelingsleder for Barn Familie og Helse Kim Andre Vangberg, kommunepsykolog Katarina Eilertsen
Fra Helse Møre og Romsdal: barneansvarlig og psykiatrisk sykepleier DPS poliklinikk Elisabeth
Ranheim, seksjonsleder BUP Joakim Varvin, rådgiver Lærings- og mestringssenter Jan Ole Bolsø,
Barneblikk-koordinator Mette Grytten
Meldt forfall: Barneansvarlig VOP Eli Skaug, erfaringsrepresentant Lille Andersen, leder PPT Caroline
Kvistnes og rådgiver Ann Kristin Dypvik, leder Ragnhild Fausa og veileder Catrine Knudtzon Hellstrøm
fra NAV, barnevernstjenesten Synnøve Flemmen, avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdomar
jordmor Heidi Moen Sundli, enhetsleder for psykisk helse og rus Elisabeth Iversen, rådgiver for
barnehager Elin Aspen
Saker:
1. Gjennomgang av referat fra siste Barneblikk styringsgruppemøte.
2. Samhandlingsavtale mellom Kristiansund kommune og Helse Møre og Romsdal om Barneblikksatsingen: avtalen blir sendt rådmannen i mars, til undertegning
Mandat for Barneblikk prosessgruppen: sendes rådmannen som vedlegg til
samhandlingsavtalen, til undertegning
3. Evaluering av Tverrfaglig helsestasjon, link til rapporten ligger vedlagt
Noen av styrkene ved tilbudet:
a) Organiseringen: Tverrfaglig helsestasjon (TVH) er et torg av tjenester med kompetanse som
trekkes inn etter familiens behov. Har stor fleksibilitet, samtidig som strukturen blir lite synlig
for andre tjenester. Viktig med faste dedikerte kontaktpersoner, som har mot til å snakke om
det som er vanskelig. De følger ordinært helsestasjonsprogram + ekstra
oppfølging/tid/tilgang på tjenestene. Er lavterskel og oppleves ufarlig for brukerne. Barnet
står i sentrum for tilbudet og er ofte med i samtalene. Personalet har opplæring i Newborn
Behavior Observation (NBO) for tidlig å avdekke utfordringer. De tilstreber gode overganger
mellom tjenester (f.eks. jordmor – helsesøster – familieveileder).
b) Brukerblikket: 16 brukere av TVH stilte til intervju. De opplever at styrker og mestring
synliggjøres sammen med utfordringene deres, at personalet har tro på dem og gir håp om
endring. Brukerne opplever at tilbudet er en ekstraservice og ikke stigmatiserende.
Personalet finner kreative løsninger og brukerne kjenner seg delaktig i prosess.
Anbefalinger videre:
1








Mer formalisert samarbeid med NAV evt. andre voksentjenester
Brukerne ønsker gruppetilbud, også for nettverksbygging
Større fedre-involvering
Mer sosialfaglig tilnærming/ oppfølging i systemet, særlig viktig med los i NAV-systemet.
Viktig med faste kontaktpersoner i samarbeidende tjenester, f.eks. NAV.
Enkelte tjenester ønsker tidligere involvering i sakene, ikke vente for lenge med å ta kontakt.

4. Veien videre: basert på anbefalinger i rapporten og innspill fra gruppen
Se også egen oppsummering som ligger vedlagt.
Både styringsgruppen og prosessgruppen har ønske om at Barneblikk fortsetter i Kristiansund.
Prosessen videre vil rettes mot innspill fra møtet (vedlegget). Første steg er:
 Kim Andre og Hanne vurderer om det er behov for interne avklaringer om de kommunale
tjenestenes rolle, og tar det evt. opp med aktuelle kommunalsjefer.
 Kim Andre og Hanne inviterer ledelse fra BUP, NAV, ROP til vurdering av faste
samarbeids/saksdrøftingsmøter. ROP har fast tid på NAV hver 14.dag, kan det samordnes?
 Barneblikk Kristiansund vil inngå i Barneblikk-forskningen i 2019 om Familieperspektiv. Både
tverrfaglig helsestasjon og prosessgruppen vil bli involvert om innholdet i begrepet
«Familieperspektiv» og hvordan dette ivaretas i praksis. Nærmere informasjon kommer.
 Mette kaller inn til nytt møte i prosessgruppen i juni.
 Samhandlingsavtalen sendes rådmann (ca. mars).
5. Brukermedvirkning
Prosessgruppen konkluderte med å invitere inn en ekstra erfaringsrepresentant. Det blir mindre
sårbart. Mette spør anbefalt person.
6. Annet
Kristiansund kommune oppretter Strategisk oppvekstgruppe for å sammenfatte kommunale
innsatser for barn og familier i ny Oppvekstplan 2019 – 2027.

Neste møte

Mandag 3.juni kl. 12.00 – 15.30. Møtested: Helsehuset, 2.etasje

Ref. Mette Grytten

Vedlegg




Mandat for Barneblikk prosessgruppen - felles for alle Barneblikk-lokasjonene
Rapporten Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon
Oppsummering fra diskusjonen 12.02.2019

Kopi til: kommunalsjef Christine Reitan
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