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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 25.09.2017 
 
Tilstede: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, stabssjef Psykisk 

helse og rus Ole Lorvik, klinikksjef kvinner, barn og unge Henrik Erdal, sjef for samhandlingsseksjonen 

Britt Valderhaug Tyrholm og koordinator Barneblikk Mette Grytten.  

Inviterte gjester: Fagleder Ressurstjenesten i Molde Jannie Rasmussen, rådgiver samhandling Jan Ole 

Bolsø, rådgiver klinikk psykisk helse og rus Geir Ove Vilnes, rådgiver klinikk kvinner barn og unge Geir 

Longvastøl.  

Meldte avbud: avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela Strauss og rådgiver Fylkesmannen 

Anne Mette Nerbøberg 

Saksliste:  

1. Status:  

 Begrepet «lokalt team» (de tverrfaglige gruppene som utvikler familieteamene) byttes ut med 
«prosessgruppe: f.eks. prosessgruppe Barneblikk Kristiansund. 

 
Handlingsplan 2017 – se ellers eget vedlegg 

 Kommunale representanter til styringsgruppen er invitert, ikke avklart hvem det blir enda. 

 Ulstein kommune er i gang med å etablere tverrfaglig helsestasjon og er invitert inn i Barneblikk 

som representant for Søre Sunnmøre. Ikke endelig avklart. 

 Sunnmøre regionråd – Ole og Mette orienterte om Barneblikk som samarbeids-satsing mellom 

kommunene og helseforetaket, og som mulig interkommunalt samarbeid. Regionrådet 

poengterte viktigheten av at kommunene er representert i Barneblikk styringsgruppen og at 

barnehagene er viktig arena for å fange opp barna.  

Styringsgruppen konkluderte med å sende en forespørsel til regionrådene der Sunnmøre 

regionråd og Orkide/ROR velger sin representant til Barneblikk styringsgruppen. Mette og Ole 

tar ansvar for dette. 

 Prosessgruppene arbeider godt, mens kommunal lederforankring tar tid. Oppstart av 

familieteamene i Ålesund, Molde og Søre Sunnmøre er utsatt til våren 2018. Det vil være behov 

for stimuleringsmidler i en oppstarts/utprøvingsperiode og tilskuddsordningene for 2018 blir 

tilgjengelige fra februar. Styrking av tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund er i gang, i samarbeid 

med blant annet frivillige organisasjoner. 

 Nasjonalt familienettverk vil kartlegging hvordan familietilbudene er organisert og hvilke 

områder som dekkes av igangsatte tiltak. Vi får besøk av forsker i løpet av våren 2018. 

 

Økonomi for 2017 – av driftsmidlene er ca. 60 % benyttet t.o.m. 10.11.2017. Det vil bli rest beløp for 
2017. Dette skyldes bl. a. stopp i ikke-klinisk aktivitet for ansatte i helseforetaket og mindre 
brukerrepresentasjon enn forventet. Dette er justert i budsjettet for 2018. 

 
 Økonomi for 2018 – se vedlagt budsjettplan  

http://www.helse-mr.no/
mailto:postmottak@helse-mr.no


 

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 
 

 

Planlagte aktiviteter: 

 Erfaringssamling er planlagt i mai for styringsgruppen, prosessgruppene og evt. andre 

arbeidsgrupper i Barneblikk. Viktig for å samkjøre aktiviteten i fylket. 

 Kompetanseheving vil få større fokus i 2018 for en felles tilnærming i familieteamene og for å 

styrke aktuell kompetanse hos samarbeidspartnere.   

 Erfarings/bruker/pårørende-samling for de 7 som er engasjert i Barneblikk. Ønskelig med mer 

brukeraktivitet i 2018. 

 Markedsføring av familietiltakene  

 Leger med barneblikk – videreføring avklares på evalueringsmøtet 20. desember 

 Dokumentasjon av Barneblikk i samarbeid med RKBU – av brukertilfredshet, hvordan påvirker 

familieteamenes organisering og arbeidsmåter de ansattes måte å tenke og jobbe på? Se på 

eksisterende kartleggingsverktøy og evt. tilpasninger av dem, f.eks. FIT. 

 Søke stimuleringsmidler til hvert familieteam: forslag 1 stilling fordelt på kommunale tjenester, 

½ stilling fordelt på avd. i spes.h.tj. (f.eks. BUP, TSB og andre ), se pkt. 2. 

 

2. Samarbeidet mellom kommunene og helseforetaket om Barneblikk-satsingen 

 

Jannie Rasmussen (fagleder i Ressurstjenesten og deltaker i Barneblikk Molde) presenterte 

Barneblikk Molde sin modell som forslag til ansvars- og arbeidsfordeling mellom 

vertskommunen og lokalt sykehus, se eget vedlegg. Avdelingssjef for TSB og BUP er kjent 

med forslaget og ønsker en føring fra styringsgruppen. 

 

Konklusjon fra styringsgruppen:   

 Ordning med delt stilling (100 %) og los-funksjon mellom kommunale tjenester 

prøves ut i hvert familieteam.Finansiert av kommunen. Viktig med tverrfaglig og 

helhetlig familiefokus. 

 Ordning med personalressurs fra spesialisthelsetjenesten (40-50 % fordelt på ulike 

avdelinger) som supplement i familieteamene prøves ut i hvert familieteam, for 

tidligere å fange opp sine målgrupper, kompetanseoverføring og veiledningsplikt til 

kommunene (jf. samhandlingsreformen). Finansiert av Helse Møre og Romsdal. 

Nasjonalt blir det sett på refusjonsordninger for slik aktivitet.   

 Denne samarbeidsformen bør komme i gang snarest og ivaretas av eksisterende 

driftsmidler. Det søkes likevel stimuleringsmidler til en utprøvingsperiode.  

 Vurdere muligheten for å knytte erfaringsmedarbeider til familieteamene 

 
 

3. Barneblikk nettsiden og synliggjøring- orientering ved Jan Ole Bolsø, Geir Ove Vilnes og 

Geir Longvastøl 
 

Konklusjon: 

  HMR internett: Barneblikk nettsiden skal være synlig på nettsidene til klinikk for 

kvinner barn og unge, klinikk for psykisk helse og rus og fagavdelingen. Jan Ole, 

Geir Ove og Geir samkjører dette. 

  HMR intranett: Barneblikk nettsiden skal fremheves på de samme klinikkenes 

sider, bl.a. under «Nyttige lenker» – Jan Ole, Geir Ove og Geir samkjører dette. På 

startsiden legges det inn et kampanjefelt (særlig viktig for markedsføring av 
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arbeidet og familieteamene). Kan det også ligge link under «Snarvegar»? Jan Ole er 

ansvarlig i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. 

  Arbeidsfordeling videre: Jan Ole fortsetter som web-redaktør for Barneblikk siden, 

og har i tillegg hovedansvar for nyhetssaker, Geir Ove og Geir legger inn 

oppdateringer. 

  Enkelte i prosessgruppene vil får særlig oppdrag med å tipse om nyhetssaker.  

 

4. HMR utviklingsplanen – Mette justerer teksten i høringsutkastet og sender forslaget til 

styringsgruppen for godkjenning.  

 
5. Møteplan for 2018 – Mette sender innkalling via outlook 

 Fredag 16.februar kl. 12.00 – 14.30 

 Torsdag 26.april kl. 09.00 – 11.30 

 Erfaringssamling i mai/uke 21 – egen invitasjon kommer 

 Fredag tirsdag 15.juni kl. 09.30 – 12.00 

 
Ref.  
koordinator Mette Grytten 
 
 
Vedlegg: 

 Handlingsplan 2017 

 Budsjett 2018 

 Barneblikk prosessen i Molde 
 
Kopi til: 

 Fagdirektør Jo Åsmund Lund 
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