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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 26.11.2018 
 
Tilstede: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, klinikksjef Kvinner, barn og unge Henrik Erdal, 

barnekoordinator i HMR Anne Hollingen, avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela Strauss, 

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

Mette Nerbøberg fra Fylkesmannen, rådgiver i Molde kommune Tone Silseth, stabsleder Psykisk helse 

og rus Ole Lorvik, og koordinator Barneblikk Mette Grytten.  

Meldt avbud: rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad 

  

1. Referat fra 10.09.2018 ble godkjent med følgende kommentar: Eva Liahjell som er hyret inn 
til Leger med Barneblikk er ikke ansatt i BUP, men i VOP.  
 

2. a) Statusrapport 2018 
Forskningsleder for Forskerblikk på Barneblikk, Roar Stokken, ga en kort orientering om 
rapporten og viste til teorigrunnlaget om mobilisering, organisering, gjennomføring, læring 
og kontekst. Styringsgruppen har vært innom punktene i den grad det er naturlig på dette 
tidspunktet. Tema i diskusjonen i etterkant:  

 hva betyr det i praksis med tverrprofesjonelt team mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunen? 

 organisering og fysisk plassering  

 tilgjengelighet, familiene ønsker hjelp når de trenger det 

 spesifisering av målgruppe 
 

b) Såkornkonferansen 2018 
Målet var å få en base av tema å forske på når tilskuddsordninger blir tilgjengelig og søknad 
skal sendes. Rapporten blir tilgjengelig for styringsgruppen i mars 2019. 
Styringsgruppen må ta stilling til hvilke forskningstema som skal prioriteres framover. 

  
3. Handlingsplan for 2018 – (vedlegg til innkalling) orientering 

 Familieteam i Molde er i gang. Venter på oppussing av lokalet. 

 Familieteam i Ålesund i gang. Venter på personer fra BUP og TSB. 

 Tverrfaglig helsestasjon i Ulstein i gang. Lite kontakt med Barneblikk (BB). Mette 
avklarer med ledelsen om de ønsker nærmere samarbeid med BB. 

 Det er utarbeidet forslag til styrking av tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund. Behov for 
avklaring om rollen til (kommunal) Tjeneste psykisk helse og rus og fra Klinikk Psykisk 
helse og rus. 

 Neste møte: avklaring om samhandlingssjef skal delta i BB styringsgruppen. 
Praksiskonsulent Stian Endresen blir samhandlingslege, kan også være aktuell kandidat 
til styringsgruppen 
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4. Handlingsplan for 2019 
Fokusområder for 2019 blir: 

 Brukermedvirkning, omdømmebygging, og hvordan nå familiene 

 Målgruppe-avklaring 

 Forankring av Barneblikk 

 Kompetanseheving: til Familieteamene, til samarbeidende tjenester og til familiene 
 

Arbeidsgruppe for utarbeiding av handlingsplan 2019: Manuela, erfaringsrepresentant, 
kommunal representant og Mette. Forslag legges fram på neste møte og for 
prosessgruppene. 
 

5. Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og Romsdal og pilotkommunene 
Avtalen ble godkjent med følgende kommentarer: Funksjonen til familieteamene må 
komme bedre fram, justering av målgruppen. Mandatet til prosessgruppene sendes som 
vedlegg. Ole sender til rådmenn og administrerende direktør. 
 

6. Mandat til prosessgruppene 
Mandatet ble godkjent med tilsvarende justering som i samhandlingsavtalen. 
Samhandlingsavtalen sendes som vedlegg til mandatet. Mette sjekker om Barnehuset og 
politikere kan inkluderes i prosessgruppene. Partene i styringsgruppen sørger for 
ivaretakelse av mandatet i egen organisasjon/klinikk.  

 
7. Politisk forankring av Barneblikk-tiltakene  

Prosessgruppene har foreslått informasjon til politisk nivå i hver av pilotkommunene. Tone, 
Christine og Lisbeth tar dette videre i sine kommuner og avtaler evt. bidrag fra Mette. 
Mette avklarer med Ulstein kommune. 
 

8. Barnekonvensjonens betydning i norsk lovverk 
Se egen presentasjon vedlagt. Norsk lov er tilpasset artiklene i konvensjonen. Ved 
motstridende lovverk, er barnekonvensjonen overordnet. Link til barnekonvensjonen:  
http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2013/09/fns_barnekonvensjon.pdf  

 
9. Budsjett 

Det mottatt et prisoverslag fra Hemit på 45.000 kroner for tilgang via (Puls-pc) til Molde 
helsestasjon sitt journalsystem. Mette sjekker om overslaget er riktig priset i forhold til 
behovet.   
Det forventes et overskudd på ca. 350.000 kroner i 2018. Enkelte Barneblikk-utgifter er gått 
inn i BUP-driften, og noe av overskuddet går inn dit. Hver av de 4 pilotkommunene tilbys 
40.000 kroner for dekning av nødvendige innkjøp til familieteamene eller 
kompetansehevende tiltak. 
 

10. Hospitering 
Personalet i familieteamene ønsker hospitering hos Familieambulatoriet i Levanger. Det er 
søkt kompetansemidler hos Fylkesmannen til gjennomføringen i mars 2019 for 13 personer 
ansatt i Barneblikk-tiltakene og for 2 erfaringsrepresentanter. 
 
 

http://www.helse-mr.no/
mailto:postmottak@helse-mr.no
http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2013/09/fns_barnekonvensjon.pdf


 

Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00 

               Ålesund:                   70 10 50 00 
               Volda:                       70 05 82 00 

   Postadr:  Postboks 1600 

 6026 Ålesund 
   Internett: www.helse-mr.no 
   E-post:    postmottak@helse-mr.no  

 
   Org.nr: 997005562 
 

 

11. Møteplan for 2019, innkalling kommer i outlook 
Torsdag 7. februar  
Torsdag 9. mai – fysisk møte 
Torsdag 5. september 
Torsdag 7. november – fysisk møte 
 
 

Ref. koordinator Mette Grytten 

 

Vedlegg: 

 Samhandlingsavtale om tverrfaglig familieteam/helsestasjon  

 Mandat for prosessgruppene 

 Presentasjon av Barnekonvensjonen 

Kopi til: 

 Fagdirektør Torstein Hole  

 Konst. samhandlingssjef Lena Bjørge Waage 
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