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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 07.02.2019 
 
Tilstede: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad, 

brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, kommunalsjef i Kristiansund Christine Reitan, rådgiver i Molde 

kommune Tone Silseth, stabsleder Psykisk helse og rus Ole Lorvik, og koordinator Barneblikk Mette 

Grytten.  

Meldt avbud: klinikksjef Kvinner, barn og unge Henrik Erdal, barnekoordinator i HMR Anne Hollingen, 

avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela Strauss, rådgiver Anne Mette Nerbøberg fra 

Fylkesmannen, samhandlingssjef Lena B. Waage, praksiskonsulent Stian Endresen 

  

1. Referat fra 26.11.2018 ble godkjent. 
2. Saksliste – ekstra orienteringssak 

a) Journaltilganger for ansatte fra spesialisthelsetjenesten som jobber i Barneblikk 
familieteamene, jf. sak fra forrige møte: IKT-sjefen vil se på mulighetsrommet mer 
helhetlig i og med at Ålesund kommune (og potensielt Kristiansund og Ulstein 
kommune) med ulike system også vil ha behovet. Han kaller inn til møte med 
infosikkerhetsrådgiver i HMR, Hemit, kommunale IT-tjenester. 

b) Krav til journalføring når ansatte fra spesialisthelsetjenesten jobber i Barneblikk 
familieteamene må vurderes av jurist. Mette følger opp dette.  

     
3. Samhandlingsavtale og styringsgruppens oppdrag 

Samhandlingsavtalen blir sendt til administrerende direktør for HMR til undertegning ca. 15. 

februar, sendes videre til rådmannen i pilot-kommunene. Siste oppdaterte versjon ligger 

vedlagt referatet. 

Enighet om følgende forståelse av styringsgruppens oppdrag - «styringsgruppen legger 

føringer for utviklingen og driften av de 4 tverrfaglige familieteamene/helsestasjonene»: 

Styringsgruppen legger prinsipielle føringer for målene, innholdet, målgruppe, 

budsjettvurdering o.l. Avgjørelser som krever ekstra økonomiske ressurser, tar 

styringsgruppemedlemmene videre i sine organisasjoner. 

 

4. Politisk forankring – orientering fra kommunene 

Kristiansund – avtalt orientering om Tverrfaglig helsestasjon/Barneblikk i Skole, barnehage 

og kultur hovedutvalget 3.april, og etterspurt tid i hovedutvalget for Helse, omsorg og sosial. 

Molde – Barneblikk er satsingsområde for Strategisk oppvekstgruppe. Barneblikk er tiltak i 

Barne- og ungdomsplanen som også sees i sammenheng med Helse- og omsorgsplanen. 

Denne skal politisk godkjennes 11.februar.  

Ålesund – ønsker å orientere Helse- og velferdsutvalget. Utfordrende siden justering/nye 

planer avventes Nye Ålesund i 2020. 

 

5. Status om Barneblikk lokasjonene - orientering 

Barneblikk familieteam Molde: Alle stillingene er operative, har kontakt med 17 personer 

fordelt på 6 familier. Avgrensing av målgruppen har vært utfordrende vs. tilbud om 
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lavterskel. Starter med veiledning fra Bufetat i mars på det tverrfaglige samarbeidet. Flytter 

inn i nyoppusset lokale 11.februar.  

Offisiell åpning av lokalet er 14.mars: åpning av ordfører og Ole, litt underholdning og 

informasjon om tilbudet. Lokal avis og NRK inviteres i samarbeid med HMR 

kommunikasjonsavdeling.  

Barneblikk familieteam Ålesund: Kommunal stilling og stilling fra TSB er operative, 

redusert kapasitet fra BUP fram til påske, har kontakt med 5 familier og 23 personer. Losen 

er tilgjengelig for familiene en ettermiddag pr uke. Fast møtetid på helsestasjonene bidrar til 

god rekruttering og drøfting med samarbeidspartnere. Psykiske helsetjeneste har ansatt 

erfaringskonsulent som skal ha samarbeid med Barneblikk familieteam Ålesund. 

Ulstein: ønsker tettere samarbeid med Barneblikk. Møte med rådmann og annen kommunal 

ledelse 7.mars for avklaring om oppstart av Barneblikk prosessgruppe og representant til 

Barneblikk styringsgruppen. 

Kristiansund: Barneblikk prosessgruppen mener den bidrar til bedre kjennskap til hverandres 

tilbud og bedrer samarbeidsrelasjonene. Savner kommunal voksentjeneste i gruppen. 

Tverrfaglig helsestasjon har stor pågang av familier. Diskusjon på neste møte i 

prosessgruppen: tydelige mål for prosessgruppen basert på evalueringen av tverrfaglig 

helsestasjon, hva har Kristiansund behov for av Barneblikk? avklare gruppesammensetning 

og møteintervall? 

 

6. Evaluering av tverrfaglig helsestasjon 

Forebyggende koordinator Trude Jonassen la fram evalueringen som er gjennomført av 

Høgskulen i Volda: tverrfaglig helsestasjon følger helsestasjonsprogrammet og gir ekstra 

service etter behov.  

Brukerne opplever gode møter og hjelpsom hjelp, og at det lett å komme i kontakt 

(lavterskel). Tilgjengeligheten på telefon/sms gir trygghet. Det er likevel lite 

telefonhenvendelser etter ordinær åpningstid. Brukerne opplever det tilstrekkelig å ha 

muligheten med kontakt på kveldstid. De opplever at styrker og mestring vektlegges, og at 

man er flink til å finne kreativ løsninger på utfordringene. Brukerne opplever å medvirke i 

egen oppfølging.  

Anbefalinger til tverrfaglig helsestasjon om veien videre:  

- Være et bidrag med erfaringer for Barneblikk 

- Mer sosialfaglig arbeid i oppfølgingen 

- Tettere samarbeid med voksentjenestene, f.eks. NAV 

- Arbeidet er knyttet til enkeltpersoner, kan være sårbart 

- Mer fokus på fedre-rollen 

Prosessgruppen i Kristiansund ser på hvordan dette evt. kan inngå i Barneblikk.  

Se vedlagt rapport for mer informasjon. Evt. tilbakemeldinger på rapporten sendes Trude 

Jonassen.  

 

Trude opplyser at brukergruppen har lite kapasitet til å fremme egne behov, og at tverrfaglig 

helsestasjon er en viktig støttespiller. Hun opplever at tverrfaglig helsestasjon bidrar til å 

avdekke vansker hos barna på et tidlig tidspunkt. Har regelmessige møter med psykisk 

helsetjeneste for voksne om enkeltsaker, men dette er ofte personavhengig. Ønskelig med 

mer samarbeid på systemnivå. 

 

Innspill fra styringsgruppen: 

Ang. personavhengig tilbud – når flere skal involveres for å hindre personavhengighet, må 

det ikke gå på bekostning av god personlig kontakt og engasjement. 
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Må være takhøyde for ærlige diskusjoner og tilbakemeldinger. 

 

7. Styringsgruppe sammensetning – utvidelse av gruppen 

- Styringsgruppen har god leder- og erfaringsrepresentasjon.  

- Dersom Ulstein kommune undertegner samhandlingsavtalen med Barneblikk, inngår 

lederrepresentant fra Ulstein i Barneblikk styringsgruppen.  

- Samhandlingssjefen og leder for praksiskonsulentene kan ikke prioritere fast deltakelse, 

men sitter i Overordnet samhandlingsutvalg som Barneblikk rapporterer til. De kan kalles 

inn ved aktuelle saker. Siden Barneblikk er en stor samhandlings-satsing mellom 

kommunene og HMR, sørger styringsgruppeleder og koordinator for faste møtepunkt 

med samhandlingssjefen. Legenes møtearena «Møteplass» kan også være aktuelt sted å 

orientere om Barneblikk. 

 

8. Handlingsplan 2019 

Handlingsplanen med tiltak er målrettet og gir god innsikt i aktiviteten. Den tydeliggjør hva 

som skal gjennomføres og ansvarsfordelingen. Handlingsplanen godkjennes som forelagt 

med utvidelse av følgende punkt under satsingsområde 3: 

- Tjenestene i prosessgruppen møtes for å sikre kjennskap til hverandres tjenester og god 

samarbeidsrelasjon 

- Det søkes om videreføring av innovasjonstilskudd for kommunal stilling i Molde og 

Ålesund for 2019. Stillingen forventes gradvis å inngå i ordinær drift i løpet av 3 år. 

Handlingsplanen godkjennes, som arbeidsdokument for styringsgruppen. 

Det utarbeides et strategidokument med satsingsområder og milepæler til offentlig bruk. 

 

9. Økonomi 

Regnskap 2018 viser et overskudd på ca. 150.000 kroner.  

Budsjett for 2019 godkjennes med mulig revidering halvveis i året. Kostnader med 

journaltilganger kan tilkomme, men er ikke medregnet i dagens budsjett. 

 

10. Forskning med tema Familieperspektiv 

Prosjektskisse godkjennes med følgende kommentarer: 

- Viktig at forskningen gir utbytte for Barneblikk. Styringsgruppen forutsetter at 

familieteamene får medvirke i prosessen og hva de trenger svar på.  

- Forskningen involverer alle de fire Barneblikk-lokasjonene 

- Ønskelig å involvere prosessgruppene i forskningen for å bidra til at flere tjenester 

ivaretar brukeren/pasienten som del av en familie (systemisk tilnærming). 

Forskerblikk på Barneblikk har foreløpig bidratt til: 

- Statusrapport fra mai 2018 

- Oppstart av masteroppgave om samskaping mellom kommune og spesialisthelsetjenesten 

- Oppstart av masteroppgave – tema ikke avgrenset enda 

- 2 studentoppgaver om arbeidet rundt barn som er pårørende 

- Avtale med RKBU – konkretiseres februar/mars i år 

- Artikler om samskaping 

Evaluering av tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund (kommunens eget initiativ) vil ha stor 

betydning for Barneblikk. 

 

11., 12., 13. Årlig nettverk for Barneblikk erfaringsrepresentantene - orientering 

Tema:  
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- Nettsider tilpasses til Barneblikk-målgruppen, blant annet ønske om chat-funksjon for å 

imøtekomme dagens kommunikasjonsformer.  

- Tekst til brosjyre for Barneblikk familieteam Molde og Ålesund (kostnad ca. 18.000 

kroner) 

- Ny illustrasjon utarbeidet, brukes i brosjyren som er under arbeid hos designer. 

 

14. Hospitering - orientering 

Barneblikk Molde har mottat kompetansetilskudd med 55.000 kroner til hospiteringstur for 

de fire lokasjonene. Ikke alle er operative enda, og hospiteringen avventes nærmere 

sommeren eller til høsten.  

 
15. Møteplan for 2019 

Torsdag 7. februar - gjennomført 
Torsdag 9. mai – fysisk møte i Barneblikk familieteam Molde sitt lokale 
Torsdag 5. september - skype 
Torsdag 7. november – fysisk møte 
 
 
 

Ref. koordinator Mette Grytten 

Vedlegg: 

 Samhandlingsavtale om Barneblikk 

 Mandat til prosessgruppene 

 Evalueringen Forskerblikk på tverrfaglig helsestasjon 

 Barneblikk handlingsplan 2019 

 Barneblikk strategidokument 2019 

 

Kopi til: 

 Fagdirektør Torstein Hole  

 Konst. samhandlingssjef Lena Bjørge Waage 
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