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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 05.09.2019 
 
Tilstede: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad, 

brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, rådgiver i Molde kommune Tone Silseth, barnekoordinator i 

HMR Anne Hollingen, stabsleder Psykisk helse og rus Ole Lorvik, avdelingssjef for Psykisk helse barn og 

unge Manuela Strauss, direktør Grete Teigland var vikar for Anne Mette Nerbøberg fra Fylkesmannen, 

koordinator Barneblikk Mette Grytten. Meldt avbud: klinikksjef for Kvinner, barn og ungdom Elisabeth 

Siebke 

1. Referat fra 09.05.2019 og dagens saksliste ble godkjent. 
 

2. Styringsgruppens sammensetning – Elisabeth Siebke er konstituert klinikksjef etter at 
Henrik Erdal gikk over stilling som faglig innføringsleder i Helseplattformen. Elisabeth blir 
representant i Barneblikk styringsgruppen. Velkommen til Elisabeth! 
Kristiansund kommune har for tiden ikke samarbeid med HMR på systemnivå, av den grunn 
deltar de ikke i styringsgruppen. Referat sendes til orientering til kommunalsjef Christine 
Reitan. 

 
3. Status om Barneblikk-avtaler 

a) Avtale mellom HMR og vertskommunene om familieteamene: Avtalen er justert etter 
innspill fra jurist. Ny avtale gjelder fra høsten 2019 til høsten 2022. I helseforetaket er 
avtalen forankret hos administrerende direktør for HMR, klinikksjefene for Klinikk 
kvinner, barn og ungdom og Klinikk psykisk helse og rus. Avtalen signeres av adm.dir., og 
sendes rådmennene i vertskommunene for signering. Tone, Lisbeth og Marit orienterer 
nødvendige personer i kommunen.  
Ålesund kommune har skriftlig bedt om fortgang i saken. 

 
b) Innleieavtaler skrives for hver enkelt av de HMR-ansatte som skal jobbe i Barneblikk 

familieteamene. Mette følger opp dette. 
 

4. Oppstart av nye Barneblikk familieteam – styringsgruppen godkjente oppstart i 
Kristiansund og Ulstein fra 2020. Prosessgruppene benytter høsten 2019 til forberedelser. 
 

5. Ressurssituasjonen i eksisterende Barneblikk familieteam – Barneblikk familieteam Molde 
er fullt bemannet. Barneblikk familieteam Ålesund har hatt redusert kapasitet med 15 % 
stilling grunnet personalmangel ved BUP Ålesund. Fra 1. oktober vil 25% personalressurs fra 
BUP Ålesund bli utført av Anne Sortevik og 25 % fra Klinikk psykisk helse og rus vil bli utført 
av Stine Lahti. 

 
6. Innovasjonsprosjekt om journalføring av arbeid med familier – en prosjektgruppe med 

blant annet representanter fra Hemit, Helseplattformen og nasjonale referansepersoner er 
etablert. Det skrives intensjonskunngjøring med Tieto som tjenesteleverandør, og søkes 
innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge. Styringsgruppen godkjente planene og holdes 
orientert om prosessen. 
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7. Barneblikk i kommunesammenslåingen fra 2020 –  

a) Kristiansund og Ulstein består som tidligere 
b) Ålesund – blir sammenslått av 5 kommuner, nytt innbyggertall blir 165.000.  Det blir 5 

kommunalsjefer, Barneblikk legges under Barn og familier med Vivian Dyp som 
kommunalsjef, Laila Grytten blir leder for Ressursbasen. Mette inviterer Laila Grytten til 
informasjonsmøte med Barneblikk familieteam Ålesund.  

c) Molde – blir sammenslått av 3 kommuner, nytt innbyggertall 30.000. Det blir 3 
kommunalsjefer. Barneblikk blir lagt under Helse og omsorg med Tanja Tallen som 
kommunalsjef, enhetsleder blir Tove Martinssen. Tone inviterer disse  
til informasjonsmøte om Barneblikk.  
Styringsgruppens kommunale representanter sørger for å løfte fram Barneblikk i 
aktuelle forum der tjenestetilbudet i ny kommune diskuteres. 
 

Orienteringssaker:  
8. Barneblikk nettside og introduksjonsfilm – det arbeides med en nettsiden som retter seg 

mot målgruppen til Barneblikk. Introduksjonsfilm skal presentere tilbudet og de ansatte. 
Det jobbes med manus og avtale med skuespillere. Obs! manus på vise til at frivillige 
organisasjoner er viktige samarbeidspartnere. 
 

9. Veiledning for Barneblikk familieteam Molde – har vært utført av Gunn Stokke ved Bufetat 
Molde våren 2019, og bidratt til klargjøring av oppdraget, målgruppen og ansvarsdeling. 
Bufetat er forespurt om videreføring av avtalen ut 2019. 

 
10. Leger med barneblikk – det er restmidler fra satsingen i Ålesund i 2018. Molde er forespurt 

om videreføring, men det har ikke vært respons fra fastlegene. Styringsgruppen anbefaler 
at forespørselen går videre til Kristiansund kommune. 

 
11. Regnskap t.o.m. august 2019: det er brukt i underkant av 600.000,-. Høstens 

kompetansehevende tiltak vil medføre en del utlegg.  
- 19. – 20.sept. kurs i Barneperspektivsamtalen holdes i Kristiansund, BB dekker 

kostnadene. 
- 24.-26. sept. konferansen Barnet & Rusen i Sandefjord, BB dekker kostnader for 5 

deltakere 
- Studietur til Stange 21.oktober – for alle familieteamene, styringsgruppen kan delta, 

meld fra til Mette 
- 4.november konferanse Barn som pårørende i Stjørdal, Mette vurderer muligheten for å 

dekke kostnader for deltakere fra Barneblikk 
 
Eventuelt-saker: 
12. Pårørendekoordinator er opprettet i Ålesund, på sikt ønske om eget pårørendesenter. 

20.september er den nasjonale pårørendedagen som markeres på Rådhuset med seminar 
og stands. 

13. Konferanse om Barn med behov for koordinerte tjenester er et samarbeid mellom 
helseforet og kommuner, holdes 30.oktober i Ålesund. Gratis. 

14. Brukerutvalget ønsker informasjon om tilbud til barn og unge. Ann Helene følger opp dette. 
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Ref. koordinator Mette Grytten 

 

Kopi til: 

 Fagdirektør Torstein Hole , HMR 

 Konst. samhandlingssjef Lena Bjørge Waage, HMR 

 Kommunalsjef Christine Reitan, Kristiansund kommune 
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