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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 07.11.2019 
 
Tilstede: rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad, brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, 

barnekoordinator i HMR Anne Hollingen, stabsleder Psykisk helse og rus Ole Lorvik, klinikksjef for 

Kvinner, barn og ungdom Elisabeth Siebke avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela Strauss, 

koordinator Barneblikk Mette Grytten. Gjest: Forretningsutvikler i Tieto, Tore Mollan. 

Meldt avbud: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, Anne Mette Nerbøberg fra Fylkesmannen, rådgiver i 

Molde kommune Tone Silseth, kommunalsjef Marit Botnen fra Ulstein kommune, kommunalsjef 

Christine Reitan fra Kristiansund kommune 

1. Dagens saksliste ble godkjent. 
Referat fra 05.09.2019 ble godkjent. Kommentar til oppfølgingssaker: a) bemanning i 
Barneblikk familieteam Ålesund er på plass, b) informasjon til Brukerutvalget er avtalt. 
 

2. Studietur til Stangehjelpa. Hva var bra og bør overføres til Barneblikk? 
Erfaringsrepresentantene Turid Løvoll og Torill Skog oversendte skriftlig tilbakemelding til 

styringsgruppen, se vedlegg.  

Overføring til Barneblikk: 

- Visjonen om Hva er viktig for deg? Ikke opptatt av profesjon, mer personlig egnethet. 

Minske skille mellom hjelper og mottaker, og mindre fagspråk 

- Kurs i 12-trinnsmodellen, Storbokkurs 

- Andre kurstilbud; bekymring, nedstemthet, søvn 
- Målrettet hjelp, avslutter det som ikke hjelper. Fokus på Hvorfor gjør vi dette? 
- Evalueringsverktøyet FIT 
- Alle ansatte skriver rapport om eget arbeid 
- Obligatorisk teamtid, tid til egenrefleksjon 
- Involvere poitisk nivå i kommunene 
Informasjon og diskusjon om tilbudet i Stangehjelpen blir tema i prosessgruppene. 

 
3. Status for Barneblikk lokalisasjonene 

- BB Kristiansund: omorganiserer barnetjenestene i primærforebyggende tjenester og 
Ressursbase for de som trenger tiltak. Tverrfaglig helsestasjon og Barneblikk er tenkt inn 
i Ressursbasen. Kommunen vil søke midler til delt stilling mellom Psykiske helsetjeneste 
og Barneblikk. DPS og BUP oppnevner konkrete personer til sine 25 % stillinger. Planlagt 
oppstart 01.01.2020. 

- BB Ulstein: foreløpig anbefalt som tillegg til Trygg Start, med delt stilling mellom 
Psykiske helsetjeneste og Barneblikk. DPS og BUP oppnevner konkrete personer til sine 
25 % stillinger. Planlagt oppstart 01.01.2020. 

- BBF Ålesund: bemanningen på plass, men HMR-ansatte mangler tilganger, pcer og 
telefoner. Stor pågang. Kontakt med 23 familier, tilsvarer 84 personer. Årsak til 
henvendelser er rus (ofte tidligere), overvekt av ph, pårørende, mye i kombinasjon, 
avdekker ofte fars vansker etterhvert. Flere familier har nok med støttesamtaler, andre 
trenger også lostjeneste. Kommunesammenslåing, bemanning og nedslagsfelt blir viktig 
fokusområde. 
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- BBF Molde: stor pågang, ulike tjenester melder inn familier (også legene). Kontakt med 
21 familier, 72 personer. 9 ufødte barn, 12 spebarn, noen enslige mødre, 17 par, 13 
søsken. Stor bredde i målgruppen, også ressurssterke foreldre. Årsak til henvendelser er 
overvekt av psykisk helse vansker (nedstemthet, egen oppvekst, diagnoser), noen 
tidligere rusvansker, avdekker ofte fars vansker etter hvert, noen flyktningfamilier med 
traumer. De fleste trenger noen å snakke med, at man er tilgjengelig for dem. Et par   
familier har avsluttet tilbudet, uten kjent årsak. Funksjonssirkelen nyttig for å sikre 
helhetlig tilnærming. 

 
4. Plan for evalueringer 

Se egen plan som ligger vedlagt. Mette har komplettert planen som også blir tema på neste 

møte i februar. 

 
5. Handlingsplanen 2019 – se vedlegg. Erfaringssamlingen i 2019 utgikk siden BB 

familieteamene hadde mer behov for at fagansvarlige for teamene møttes for samkjøring. 
Ellers ingen kommentarer til planen. 
 

6. Satsingsområder for Barneblikk i 2020 

- Forankring: politisk og på ulike ledernivå.  

- Utvikling av Barneblikk: målgruppeavklaring, lavterskel, bemanning og evaluering.  

- Brukerrollen i Barneblikk.  

- Evt. prosjektet Familiejournal.                                    

Temaene integreres i handlingsplan for 2020 og legges fram på neste styringsgruppemøte.  

7. Prosjekt Familiejournal 

Et kort tilbakeblikk/resyme av prosessen: 

- Prosjektgruppen har hatt 3 møter for å diskutere muligheter og begrensninger i prosjektet. 

Referansegruppe er oppnevnt med regionale og nasjonale samarbeidspartnere 

- Barneblikk styringsgruppen vurderte saken i mai, godkjente videre arbeid og å søke 

innovasjonsmidler. 

- Samarbeid med økonomiavdelingen ang. anbudsrunde, intensjonskunngjøring ble 

avsluttet i september. Tieto får oppdraget.  

- Søknad om innovasjonsmidler til Helse Midt-Norge innsendt i oktober. 

Kontrakt med Tieto er under utarbeiding.  

- Mail-korrespondanse med IKT-avdelingen i oktober om deres rolle. IKT-avdelingen skal 

holdes orientert om prosessen. 

- Det har vært mailkorrespondanse med Helseplattformen ved Anne Lise Sagen Major over 

en lang periode om behovet for Familiejournal, med beskjed om at det tema tas til 

etterretning. Kirsti Hamar har representert Helseplattformen i prosjektgruppen fra ca. 

mai/juni. 

 

Forretningsutvikler Tore Mollan (på skype) orienterte kort om Tieto og planlagt 

arbeidsprosess for prosjektet Familiejournal. I hovedsak er det snakk om å kartlegge 

behovene, utfordringene og mulighetsrommet for journalføring av arbeid med familier. Etter 

kartleggingsfasen, vurderes det om utvikling av klikkbar prototype skal utvikles, se også 

vedlagte prosjektbeskrivelse. Tidsperioden er beregnet til våren 2020. Det er behov for 

månedlige kontaktpunkt mellom Tore, Ole, Elisabeth og Mette. Egen møteplan utarbeides.  
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NB! Prosjektet er avhengig av ekstern finansiering, det er søkt innovasjonsmidler via Helse 

Midt-Norge, svar er beregnet i desember.  

 

Mette kaller inn Ole, Elisabeth, Henrik Erdal (innføringsleder i HMR for Helseplattformen) 

og Odd Arne Maridal (IKT-sjef i HMR) for videre avklaringer rundt prosjektet. 

 

8. Regnskap 2019  
Regnskapsrapporten t.o.m. oktober viser en saldo på ca. 790.000 kroner. Oversikten 
mangler variabel lønn, brukerhonorar og noen kursutgifter. Vi er likevel godt innenfor 
tildelte midler. 
Budsjett 2020 beregnes ut ifra sum på 1.449.000,- og legges fram på neste 
styringsgruppemøte.  
 

9. Møteplan for 2020  
- Torsdag 13.februar kl 09.00 – 11.30 (skype) 
- Onsdag 27.mai kl. 10.00 – 14.00 (fysisk møte i Ålesund/Moa) 
- Torsdag 24.september kl. 09.00 – 11.30 (skype) 
- Torsdag 3.desember kl. 10.00 – 14.00 (fysisk møte i Romsdals-området) 

 
 

10. Situasjonen for Barneblikk administrasjonskontor 
Barneblikk låner kontor hos Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU/NTNU) i 
Smibakken 3. RKBU flytter til andre lokaler fra mars og Barneblikk står da uten 
administrasjonskontor og materiellager. 
 

 

Ref. koordinator Mette Grytten 

 

Vedlegg: 
- Oppsummering av studietur til Stangehjelpen 
- Evalueringsplan for Barneblikk 
- Prosjektplan for prosjekt Familiejournal 

 
 
Kopi til: 

- Fagdirektør Torstein Hole , HMR 
- Konst. samhandlingssjef Lena Bjørge Waage, HMR 
- Forretningsutvikler Tore Mollan, Tieto 
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