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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 18.02.2020 
 
Tilstede: barnekoordinator i HMR Anne Hollingen, stabsleder Psykisk helse og rus Ole Lorvik, rådgiver i 

Molde kommune Tone Silseth, konst. klinikksjef for Kvinner, barn og ungdom Janita Skogeng, 

koordinator Barneblikk Mette Grytten. Gjest: Anne Meisal Nerbø fra Barneblikk familieteam Molde/BUP 

Meldt avbud: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela 

Strauss, rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad, brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, Anne 

Mette Nerbøberg fra Fylkesmannen, kommunalsjef Marit Botnen fra Ulstein kommune, kommunalsjef 

Christine Reitan fra Kristiansund kommune 

PS! Grunnet stort frafall til dette møtet, var ikke styringsgruppen beslutningsdyktig. Siden 
koordinator hadde behov for støtte og avklaring på enkelte saker, ble disse drøftet. Flere av 
sakene vil bli tatt igjen på neste møte onsdag 27.mai. 
 
Eventuelt-saker: 
a) Elisabeth Siebke har gått over i ny stilling i helseforetaket. Janita Skogeng er konstituert 

klinikksjef for Klinikk kvinner barn og ungdom og blir deltaker i styringsgruppen framover. 
Velkommen til Janita! 

b) Fylkesmannen har sjelden mulighet til å delta i styringsgruppemøtene, men vil gjerne få 
innkalling og referat for å bidra når de har kapasitet. 

c) Lokalene til Barneblikk familieteam (BBF) Ålesund har vannskader og ligger i sone gul for 
helseskader. Kommunen jobber for å skaffe nye lokaler. 

d) Styringsgruppen ønsker en tilbakemelding på hvordan Kristiansund kommune vil delta i 
systemarbeidet framover. Mette kontakter kommunale representanter. 

e) Alle i styringsgruppen oppfordres til å svar på innkallingene slik at møtet kan flyttes når 
tidspunktet er lite gunstig for flertallet. 

 
1. Referat fra 07.11.2019 - ble tatt til etterretning, og regnes som godkjent dersom innspill 

ikke mottas innen 20.mars. 
Oppfølgingssaker:  

 Storbokkurs – pristilbud på 9 dager: kr. 126.000 kroner. Avventes inntil videre. 

 FIT – pris på opplæring 20.000 kroner. Mette sjekker programmet Checkwear og NORSE 
(mot FIT), og legger fram på neste møte. 

 Oppstart av BBF i Ulstein og Kristiansund er utsatt til juni.  
 

2. Ny organisering i Barneblikk: Se vedlagt saksframlegg i innkallingen der 3 endringforslag for 
prosessgruppene var skissert. Det ble konkludert med å avvente vurderingen til neste 
styringsgruppemøte.  
 

3. Oppstart av BBF Ulstein og Kristiansund – saken utsettes til møtet i mai 
 

4. Presentasjon av rapport BBF Molde 2019 - ved Anne Meisal Nerbø, se vedlagt rapport og 
presentasjon 
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 Målgrupppen: 26 familier hadde oppfølging ved årsskiftet. De fleste var alenemødre 
med psykiske vansker. Helsestasjonen rekrutterer flest familier, er nå flinkere til å finne 
familier med «lettere» vansker.  

 Innholdet: BBF prioriterer hjemmebesøk, en utfordring med kommunesammenslåing og 
større nedslagsfelt. Funksjonssirkelen er et godt verktøy til å bli kjent med familiens 
fungering på flere livsområder. BBF gir støttesamtaler, veiledning og kartlegginger, tilbyr 
ikke behandling og utredning, men bidrar med avklaring for evt. videreføring til andre 
tjenester. 

 Barna vs voksne: Viktig å minne hverandre om barneperspektivet når foreldrene strever. 

 Langsiktig oppfølging: Noen familier har fått tilstrekkelig hjelp, er «sovende saker» med 
avtale om telefonkontakt etter avtalt tid. Viktig for tidlig å avdekke svingninger i strevet. 

 Dokumentasjons av driften: BBF har ikke verktøy til å dokumentere målgruppen og 
driften.  

 Journalføringen: skal gi BBF oversikt over familiens totale situasjon, dette er krevende – 
behov for videre avklaringer om hva man skal journalføre, hvor og på hvem. Har 
Familievernkontoret rutiner BBF kan lære av? Familien skal informeres om hvem som 
har tilgang til opplysningene i journalen.  

 Kommunen er stolt av BBF, familiene er fornøyde og tilbudet er godt mottatt av 
samarbeidspartnere. BBF har blitt et lavterskel tilbud som kan hjelpe barna tidlig. 

 
5. Ikt – hjelp for dokumentasjon av driften, se også saksframlegg i innkallingen 

Mette sjekker med kommunen om hvilke punkter det er mulig å ta ut statistikk på via 
journalsystemet, og med advokat Jan Rino Austdal om lovligheten ved oversiktslister. 
 

6. Handlingsplan 2020 – legges fram på neste møte for vurdering 
7. Evalueringsplan – legges fram på neste møte for vurdering 
8. Budsjett 2019 og 2020 - legges fram på neste møte for vurdering 
 
9. Prosjekt familiejournal, se saksframlegg i innkallingen 

Mette purrer på assisterende fagdirektør vedr. foretakets interesse for å gå videre med 
prosjektet. Tone sjekker om kommunen er interessert i å stå som søker om midler til 
prosjektet. 
 

10. BB administrasjonskontor har flyttet fra Smibakken 3 til lokaler i Campus/NTNU, og deler 
kontorer med RKBU (regionalt kunnskapssenter for barn og unge). Årlig kostnad ca. 30.000 
kroner. 

 
Ref. koordinator Mette Grytten 

Vedlegg: 
- Rapport 2019 fra Barneblikk familieteam Molde 
- Presentasjon av rapport 2019 fra Barneblikk familieteam Molde 

 
Kopi til: 

- Fagdirektør Torstein Hole , HMR 
- Konst. samhandlingssjef Lena Bjørge Waage, HMR 
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